En plattform for deg?
Spennende karrieremuligheter i Jernbaneverket
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Miljø og karriere i fokus
Et velfungerende kollektivtilbud er en forutsetning for å løse
morgendagens klimautfordringer. I dag står transport for
nærmere en tredjedel av Norges totale klimagassutslipp, og det
er en viktig utfordring for oss å få frem gods og mennesker på en
mer effektiv og miljøvennlig måte.

Som trafikkaspirant er du med på å utvikle en av de mest miljøvennlige
transportmåtene vi har i dag.
Trafikkaspirantutdanningen varer i rundt ni måneder. Du får opplæring i å
styre jernbanetrafikken sikkert og effektivt. Etter endt opplæring kan du søke
stillinger som trafikkstyrer over hele landet. Dette er første steg mot varierte
og spennende karrieremuligheter innen Jernbaneverket.
Utdanningen består av en praktisk og en teoretisk del, som utgjør ca 50% hver.
Den teoretiske undervisningen foregår på Norsk jernbaneskole i Oslo, mens
du får praktisk erfaring på en av flere stasjoner rundt om i landet. Det er derfor
gode muligheter for å ta praksisdelen på et sted i nærheten av der du bor.
Vi tilbyr full lønn under opplæring. Dersom du har behov for bosted i Oslo
eller ved tjeneste på stasjon, vil du få dekket overnatting med frokost av
Jernbaneverket.
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Trafikkaspirantutdanningen passer like godt for kvinner som for menn.
Jernbaneverket har et personalpolitisk mål om å ha en balansert
alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere kandidater med
innvandrerbakgrunn.

Opptakskrav:
•
•
•
•

Treårig videregående skole
Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
Det er en fordel med gode engelskkunnskaper
God helse, syn og hørsel

Aspiranter må i tillegg oppfylle helsekravene og bestå en
arbeidspsykologisk test.

Hva gjør en trafikkstyrer?
Trafikkstyreren kontrollerer og styrer togtrafikken inne på en stasjon samt
på strekningen fram til neste stasjon. I tillegg gir vedkommende trafikk
informasjon til de reisende. Sammen med togledere sørger trafikkstyrer for
at trafikkavviklingen på jernbanenettet skjer på en sikker og effektiv måte.
Trafikkstyringen er basert på skiftarbeid, og mange stasjoner og trafikk
styringssentraler er døgnåpne. Det er derfor en ansvarsfull jobb som krever at
du er selvstendig, nøyaktig og samtidig kan arbeide under hektiske forhold.
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Varierte karrieremuligheter
Bestått eksamen og erfaring som trafikkstyrer gir grunnlag for å søke
opplæringsstilling som togleder. Togleder har ansvar for å styre togtrafikken
i et større geografisk område, og vedkommende jobber fra en av flere
trafikkstyringssentraler rundt om i landet.
For oss er det viktig å ta vare på den kunnskapen og erfaringen som våre
medarbeidere etter hvert opparbeider seg. Vi legger vekt på at personalet
kontinuerlig skal ha faglig utvikling og oppdatering.
Jernbaneverket er en stor arbeidsplass med rundt 2900 ansatte fordelt på
ulike fagområder og avdelinger. Dette gir gode muligheter for å søke andre
stillinger internt og avansere til lederstillinger og fagspesialiststillinger.

Betingelser
Som aspirant betaler vi deg full lønn under utdanningen.
Det stilles ikke krav til plikttjeneste.
Lønnen varierer fra kr 219 000, til kr 262 000 per år avhengig av tidligere
arbeidsfaring.

Lønn etter endt utdanning
Lønnsbetingelsene varierer noe ut fra betjeningstiden på de ulike stasjonene,
men jevnt over tjener en trafikkstyrer ca kr 350 000 pr år inkludert tillegg for
ubekvem arbeidstid osv.
En togleder tjener rundt kr 500 000 pr år inkludert tillegg for ubekvem
arbeidstid osv.
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Andre fordeler ved å være
ansatt i Jernbaneverket

• Boliglån med konkurransedyktige rentevilkår i
Statens Pensjonskasse
• Gunstige bank og forsikringsordninger i
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring
• Vi er en IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv)
• Gunstige velferdspermisjoner
• P.t. fribillett på togreiser i Norge for ansatte og
deres barn
• Rimelig utleie av fritidsboliger
• Kor og musikkorps
• Bedriftsidrettslag med mange ulike aktiviteter

Kontaktpersoner:
Geir Strømstad
Områdesjef togekspeditør
Tlf 62 88 46 23
Mobil 909 24 485
Ove Stien
Områdesjef togekspeditør
Tlf 55 96 61 14
Mobil 916 66 114
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www.jernbaneverket.no

Norsk jernbaneskole er jernbanesektorens kompetansesenter,
etablert på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Norsk
jernbaneskole tilbyr fagskoleutdanning som lokomotivfører og
grunnutdanning som trafikkstyrer. På skolen gjennomføres det også
trafikksikkerhetskurs, fagkurs for lærlinger og jernbanefaglig etterog vidergående utdanning for hele sektoren. Skolen tilbyr et levende
fagmiljø der lærerne ved skolen er aktive i jernbanesektoren.
Norsk jernbaneskole holder til i nye lokaler på Grorud i Oslo.

Østre Aker vei 256, 0976 OSLO
Tlf 22 45 78 90
www.njsk.no
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• Medlemskap i Statens Pensjonskasse hvor
Jernbaneverket kompenserer det månedlige
innskuddet

