Bli trafikkstyrer eller togleder
– en utfordrende jobb med stort ansvar

Hvert år reiser 56 millioner togreisende til og fra 350 stasjoner
i Norge. Som trafikkstyrer eller togleder har du ansvar for planlegging
og styring av togtrafikken – en spennende og utfordrende jobb med
ansvar for mennesker og store materielle verdier.

Hva gjør en trafikkstyrer?
Trafikkstyreren styrer og kontrollerer togtrafikken inne på stasjonen og
på strekningen fram til neste stasjon. I tillegg gir trafikkstyreren
informasjon til de reisende. Sammen med toglederne sørger trafikkstyrer for at trafikkavviklingen på jernbanenettet skjer på en sikker og
effektiv måte.
Trafikkstyringen er basert på skiftarbeid, og mange stasjoner og
trafikkstyringssentraler er bemannet hele døgnet. Det er en ansvarsfull
jobb som krever at du er selvstendig, nøyaktig og samtidig kan arbeide
under hektiske forhold.

Hva gjør en togleder?
Toglederen overvåker og styrer togtrafikken i et større geografisk
område. I en trafikkstyringssentral er det ofte flere togledere på jobb
samtidig, med ansvar for sine respektive jernbanestrekninger.
Togleder samarbeider tett med togselskapene og toginformatørene,
som gir informasjon til kundene. Trafikkstyringssentralene er
døgnbemannet.
Som togleder jobber du ved en av trafikkstyringssentralene i landet:
Oslo, Drammen, Hamar, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og
Narvik.
Togledere må være ansvarsbevisste, kunne ta selvstendige beslutninger,
ha evne til å holde hodet kaldt i hektiske situasjoner, ha gode
samarbeidsevner og tenke sikkerhet i alle situasjoner.

Utdanningen
Utdanningen som trafikkstyrer tar ca 9 måneder. Du får opplæring i å styre
jernbanetrafikken sikkert og effektivt. Etter endt opplæring kan du søke stillinger
som trafikkstyrer over hele landet.
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 eller flere stasjoner i landet. Det er derfor gode muligheter
for å ta praksisdelen på en stasjon i nærheten av der du bor.
Bestått eksamen og erfaring som trafikkstyrer gir grunnlag for å søke opplæringsstilling som togleder. Utdanningen til togleder omfatter også trening i vår nye,
hypermoderne simulator på Norsk jernbaneskole.

Hvem passer utdanningen for?
Utdanningen som trafikkstyrer og togleder 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.
Kompetansekrav:
• Treårig videregående skole
• Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
• Gode engelskkunnskaper
• God helse, syn og hørsel
Kandidatene må i tillegg oppfylle krav i helsekravforskrift og bestå en
arbeidspsykologisk test.
Lønn
Jernbaneverket betaler lønn under utdanningen. Etter endt utdanning vil lønnen
variere noe ut fra tidligere arbeidserfaring og betjeningstiden på de ulike
stasjonene. Du vil få tillegg for arbeid på natt, kvelder og helger.
For mer informasjon og søknad, se www.jernbaneverket.no/trafikkstyrer
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