AB Stockholms Spårvägar söker Konduktörer

Vi söker nu ansvarsfulla och serviceinriktade medarbetare till uppdrag som konduktör.

Att vara konduktör
Spårvagnskonduktör är ett ansvarsfullt arbete. Vi lägger stor vikt vid säkerhet. Det kan tidvis
vara stressigt framförallt då vi har hög belastning under sommaren. Eftersom vi kör både på
Djurgården och Lidingö möter du många turister som vill besöka sevärdheterna längs linje 7
samt stamresenärer som bor längst Lidingöbanan. Att ge god service till våra trafikanter är en
självklarhet för oss och dig! Vi ställer krav att du är en lugn, stabil och serviceinriktad som
person.
Att arbeta som konduktör ger mycket tillbaka. En god kamratanda, trevliga resenärer och ett
arbete som du normalt inte behöver ta med dig hem. Den ena dagen är sällan den andra lik.
Förutsättningen att trivas med arbetet som konduktör är extra god för dig som uppskattar
udda arbetstider. Eftersom vagnarna rullar i stort sett dygnet runt så förhåller sig
arbetstiderna till detta och är därför varierande. På Spårvagn Linje 7 på Djurgården börjar
och slutar du din arbetsdag vid Liljevalchs/Gröna Lund och på Linje 21 Lidingöbanan startar
och avslutar du din arbetsdag vid Aga.
AB Stockholms Spårvägar har nolltolerans mot alkohol och droger så drogtest kommer att
genomföras innan anställning.

Kvalifikationer


Du skall vara minst 18 år gammal.



Goda kunskaper i svenska och engelska.



Tidigare erfarenheter i kundbemötande är meriterande.



B-körkort är meriterande då utvecklingsmöjligheter inom företaget förekommer.
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Om utbildningen
Utbildningar kommer att ske under vinter/vår 2018 med en första planerad utbildningsstart
10 januari. Utbildningen pågår i ca 10 dagar och avslutas med ett skriftligt prov.
Lön erhålls under hela utbildningen.

Så söker du tjänsten
Ansökan skickas per mail senast 2017-11-19 till gruppchef Kenneth From kenneth.from@ss.se
Facklig företrädare: Seko Alem Dzaferbegovic alem.dzaferbegovic@ss.se
AB Stockholms Spårvägar (SS) ägs av Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning samt
privata aktörer. SS har bedrivit spårvägstrafiken på Djurgårdslinjen med museala vagnar
sedan 1991 och trafikerat Spårvagn Linje 7 med reguljära, moderna låggolvsspårvagnar fr.o.m.
23 augusti 2010. Sedan 24 oktober 2015 kör AB Stockholms Spårvägar även trafiken på
Lidingöbanan. Bolagets lokaler finns i vagnhallen på Djurgården, granne till Liljevalchs
konsthall samt intill Aga station på Lidingö.

