
DSB Vedligehold a/s søger 

elever til klargøring  
og rangering af Togsæt



Vi søger nye elever til uddannelsen som 
Togklargører til 3 af vores klargørings-
enheder i København. Togklargører er 
en erhvervsuddannelse og efter afslut-
tet svendeprøve, kan du søge arbejde 
hos DSB som togklargører, hvor du bl.a. 
har ansvaret for at rangere persontog 
til klargøring fra stationerne og retur til 
kørsel igen.

Om jobbet
Du vil få en hverdag med mange kolleger 
og mange forskellige opgaver som f.eks.:

• Rangering af persontog

• Klargøring og sikkerhedstjek

•  Foretage diesel- og vandpåfyldning mm. 

• Betjening af anlæg til toilettømning 

•  Udskiftning af mindre tekniske kom-
ponenter på toget

•  Udskiftning af komfortdele (sæder, 
lys mv.)

Tog er rygraden i den kollektive trafik! 
Har du hovedet og hænderne skruet rigtigt på, 
så togene kan rulle afsted til tiden?

Vi tilbyder
Som elev vil du få en grundig oplæring, 
og du vil blive tilknyttet en mentorord-
ning under uddannelsen, som består af 
en teoretisk og praktisk uddannelse på 
en af de 3 klargøringsenheder i Køben-
havn. Desuden består uddannelsen af 
en skoleuddannelse, der afvikles på 
EUC Lillebælt i Fredericia. Uddannel-
sens samlede varighed er på ca. 12 
måneder afhængigt af hvilken grund-
uddannelse du kommer til DSB med.

Vi tilbyder et spændende og fysisk 
aktivt praktikforløb. Vi arbejder døgnet 
rundt alle ugens 7 dage, så forskudte ar-
bejdstider er en stor del af hverdagen, 
også på helligdage og i weekender. 

Uddannelsen starter 1. februar 2019, og 
alle elever ansættes på løn- og ansættel-
sesvilkår mellem DSB og Dansk Jernbane 
Forbund. Du får løn og pension under hele 
uddannelsen, og der er gode karrieremu-
ligheder med gode muligheder for fastan-
sættelse efter afsluttet uddannelse.



Dine kvalifikationer
•  Du er nysgerrig efter at lære nyt, 

ansvarsfuld og imødekommende

•  Du skal være meget kvalitets- og 
sikkerhedsbevist

•  Du er indstillet på skiftende arbejdsti-
der alle ugens 7 dage

•  Du kan tale og skrive dansk svarende 
til 9.klasses niveau

•  Du har afsluttet grundforløbet på en 
erhvervsuddannelse indenfor rele-
vant fagområde, eller bliver meri-
tafklaret i forhold til Ny Mesterlære 
inden uddannelsen starter

•  En forudsætning for at gennemføre 
uddannelsen er at du har kørekort til 
bil, derfor er det en fordel at du har kø-
rekort inden uddannelsen, og ellers vil 
det være et krav, at dette gennemføres 
som en del af uddannelsen

•  Du har normalt syn -  
er ikke farve- eller natteblind

•  Du har et godt helbred, hvilket 
betyder at du skal kunne præstere 
en tilfredsstillende helbredsgodken-
delse indhentet af Trafik-, Bygge og 
Boligstyrelsen

•  Du kan præsentere en tilfreds- 
stillende straffeattest

•  Du skal gennemføre DSB ś rekrutte-
ringstest med tilfredsstillende resultat

Om os
I DSB får du 7.400 nye kollegaer, og du vil 
være med til at servicere de mere end 
500.000 rejsende, DSB har hver dag.

I DSB ved vi, at arbejdsglæde smitter. 
Når du er glad for at gå på arbejde, gør 
du en større indsats, og du spreder 
glæden og gejsten videre til dine kol-
legaer. Når du er glad for dit arbejde, 
så mærker kunderne det også. Vi vil 
og skal være en attraktiv arbejdsplads, 
hvor vi respekterer, anerkender og 
inspirerer hinanden, og hvor der er 
muligheder for dem, der kan og vil, at 
gøre en forskel.

Ovenstående er bare nogle af de infor-
mationer, du kan finde om DSB på vores 
hjemmeside www.dsb.dk

Hvis du vil vide mere så besøg hjemme-
siden eller henvend dig til en af neden-
stående kontaktpersoner.

Ansøgning og rekruttering
Lyder det som noget for dig, så send dit 
CV med kontaktoplysninger, arbejd-
serfaring og uddannelse m.m. samt en 
ansøgning, hvori du fortæller, hvad du 
kan bidrage med.

Ansøgningen kan i perioden 1. septem-
ber til 15. november 2018 afleveres til 
DSB på hjemmesiden www.dsb.dk. Der 
afholdes løbende rekrutteringstest og 
ansættelsessamtaler, og de sidste kan-
didater vil senest d. 1. december blive 
indkaldt til rekrutteringstest og ansæt-
telsessamtale.



Yderligere information
Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du kontakte os:

Trafikinspektør Jørn Nicolaisen, tlf. 24 68 66 62, mail joen@dsb.dk

Administrationschef Nils Mønsted, tlf. 24 68 86 90, mail: nm@dsb.dk 

Uddannelseskonsulent Klaus Bank, EUC Lillebælt, tlf. 20189171, mail: kbl@eucl.dk


