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Send søknad

Skriv ut

| Mer

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Søknadsfrist: 20. oktober 2013

Arbeidssted: Oslo

Kontaktpersoner:

Eva Ervik 

tlf : 22 45 70 54 

mob: 913 53 557 

Norsk jernbaneskole leter etter deg som vil være med å forme fremtidens kompetanse og kultur innen

relevante yrker i jernbanebransjen. Gjennom ditt bidrag som

rådgiver simulator

vil togledere få økt kompetanse gjennom praktisk opplæring under trygge forhold. Norsk jernbaneskole

tilbyr grunn- og etterutdanning for trafikkstyrere og togledere, fagskoleutdanning for lokomotivførere samt

kurs for lærlinger og etter- og videreutdanning for hele jernbanesektoren

Arbeidsoppgaver

Som rådgiver simulator - togleder, skal du jobbe sammen med lederen for simulatorsenteret med å drifte

senteret med spesiell fokus på teknikk, funksjonalitet og videreutvikling. Simulatorsenteret benyttes for

grunnleggende opplæring og etterutdanning av lokomotivførere og togledere, og senteret tilbyr et helt unikt

læremiljø fordi her f innes muligheten å samkjøre simulatorene for lokomotivførere og togledere.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

Utvikle og vedlikeholde opplæringsprogram for instruktører/operatører på simulatorene og utvikle

og vedlikeholde kurs/scenarier. Tilrettelegging og gjennomføring av treningsøkter i simulator

Vurdere og koordinere oppdateringer av simulatorutstyret, slik at det er relevant i henhold til den

reelle situasjonen på linjen Drammen - Eidsvoll

legge til rette og gjennomføre kurs/undervisning/sensurering ved Norsk jernbaneskole der din

kompetanse er relevant

Alle arbeidsoppgaver vil skje i tett samarbeid med leder for simulatorsenteret og fagsjef

toglederopplæringen.

Kvalifikasjoner

utdannelse og godkjenning som togleder med kjennskap på linjen Drammen – Eidsvoll

godkjennelse på f jernstyrings- og sikringsanleggene VICOS, ESTW og EBICOS/GSgode digitale

ferdigheter

gode ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk

pedagogisk utdanning (BedPed eller lignende)

Personlig egenskaper

dyktig faglig som togleder

god i skrif tlig og muntlig norsk og engelsk

liker å få og ta ansvar for kunne løse oppgaver selvstendig eller i samarbeid med andre

god gjennomføringsevne

evne og ønske om lære nye ting innen fagområdene

Vi søker en person som har gode samarbeidsevner, og vi forventer at du opprettholder eller oppretter et

godt samarbeid med brukere av simulatorutstyret. Det kreves at du holder deg oppdatert på gjeldende

regler og bestemmelser.

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Jernbaneverkets etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen,

profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

spennende og varierte arbeidsoppgaver hvor du skal være med på å videreutvikle og bygge opp

et utdannings- og kompetansesenter
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en jobb som krever at du holder deg oppdatert på det som skjer innen faglig og teknologisk

utvikling innen feltet i Norge og Norden

et hyggelig arbeidsmiljø med gode, kunnskapsrike kollegaer

at det legges til rette for opprettholdelse av sikkerhetsgodkjenning gjennom praktisering som

togleder

gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst

betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse

personalbillett med NSBs tog

yrkespedagogisk utdanning på høyskole etter nærmere avtale.

Stillingen lønnes etter stillingskode 1364  seniorrådgiver, i lønnstrinn 63 -71 som for tiden utgjør fra kr 528

700 til kr 616 000. I tillegg kommer avlønning for pedagogisk utdanning (B-trinn).

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt simulatoransvarlig Ottar Haslestad, tlf . 916 52

590, fagsjef togledere Tormod Snekkerhaugen, tlf . 419 344 88 eller assisterende skolesjef Kai Erik

Jensen, tlf . 986 87 370

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige

arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle

kvalif iserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i

søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du

varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Søknaden din registrerer du elektronisk fra våre nettsider innen 20.10.2013

Ved henvendelser, vennligst oppgi saksnummer 201306398

 

Kort om Jernbaneverket

Norsk jernbaneskole er en del av Jernbaneverket. Vi tilbyr jernbanefaglig utdanning til hele

jernbanesektoren. Skolen tilbyr fagskoleutdanning for lokomotivførere og grunnutdanning

for trafikkstyrere og togledere. I tillegg gjennomfører vi årlig en rekke

trafikksikkerhetskurs, fagkurs for lærlinger og jernbanefaglige etter- og videreutdanning. 

Norsk jernbaneskole holder til i moderne lokaler på Grorud i Oslo og har akkurat bygget ut

undervisningslokalene for å imøtekomme den økende etterspørselen fra sektoren. Vi er

per i dag 45 fast ansatte. I tillegg underviser et stort antall instruktører fra det

jernbanefaglige miljøet.


