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Välkommen ombord
som bussförare

Vi gör det enkelt att resa
Transdev ger människor frihet att resa när de vill 
och hur de vill. Vårt erbjudande spänner över flera 
transport slag, bland andra buss, tåg, spårvagn och 
båt. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev. 
Till sammans är vi över 80 000 medarbetare som möjlig
gör drygt 11 miljoner resor världen över varje dag. 

I Sverige är vi en av de största operatörerna inom 
person trafik, med närmare åttio års erfarenhet.  
Vår verksamhet bygger dels på långsiktiga partner
skap med trafik myndigheter och företag, dels på 
kommersiell trafik.

Vi kör på uppdrag åt trafikmyndigheter – som  
Skånetrafiken, SL, Västtrafik och Östgötatrafiken  
– över hela Sverige, från Haparanda till Österlen. Vi 
driver också trafik under de egna varumärkena Flyg
bussarna, Flygbussarna Charter och Båtbussarna, som 
varit en del av Transdev sedan 2007.

Tillsammans skapar vi framtidens person trafik för att 
bidra till en hållbar utveckling och ge människor frihet 
att resa på sina egna villkor. 

Vi är Transdev – the mobility company.

Lediga tjänster
Läs mer om eller prenumerera på våra lediga tjänster på:
transdev.se/jobb

Det stora lilla företaget 
Vi är en av Sveriges största operatörer inom person
trafik med närmare 5 000 medarbetare. Samtidigt är 
det viktigt att företaget inte känns för stort. Därför 
har vi sett till att varje ort och uppdrag är som ett 
eget företag, där scheman planeras och beslut fattas. 
Oavsett var du arbetar har du möjlighet att påverka. 

Vår globala närvaro gör att vi kan utvecklas genom 
att utbyta erfarenheter mellan olika länder. Vår  
lokala närvaro gör oss anpassningsbara mot specifika 
för utsättningar. Till sammans utvecklar vi framtidens 
hållbara resande i en välkomnande och trygg miljö. 
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Bli bussförare hos oss
Att köra buss är ett serviceyrke med stort ansvar. Vi 
söker dig som tycker om att köra buss och vill hjälpa 
våra resenärer att få en behaglig och säker resa. Inom 
Transdev kör vi buss i olika typer av miljöer. Nästan alla 
bussar går på fossilfritt bränsle och vi kör även elbussar.

Här är några skäl till varför vi tycker att du ska bli  
bussförare hos oss. 

Hos oss kan du köra buss både i stan och på landsbygden. Transdev finns i hela Sverige, från Haparanda i norr till Österlen i söder.

En viktigt samhällsaktör
Som bussförare har du en betydelsefull roll. Du är en 
del av en helhet, som gör att vardagen fungerar för 
många. Dagligen träffar du människor och ser till att 
de får en trygg och trevlig resa. Du är en del av ett 
hållbart samhälle. 

Smart körning
Det lönar sig att köra smart. Med jämnare körning 
upplever du mindre stress och bränsleförbrukningen 
minskar. Det märks även i ditt lönekuvert eftersom du 
får bonus då du kört hållbart. Hos oss får alla lära sig 
att köra smart för miljöns skull, för sin egen skull och 
för att ge resenärerna en behaglig resa.

Tryggt och säkert
Det ska var tryggt att köra buss. Därför förbättrar 
vi hela tiden din arbetsmiljö och utvecklar digitala 
lösningar som larm, kameror runt bussen för ökad 
trafiksäkerhet och andra funktioner som gör att du 
känner dig trygg på jobbet. 

Möjlighet att påverka och förändra
Vi vill upprätta så bra scheman som möjligt för så 
många som möjligt, utifrån den trafik vi kör. Du får 
gärna komma med egna initiativ och bidra till nytän
kande lösningar för att utveckla din arbetssituation.

Chans att utvecklas
Vi ger dig utrymme att utvecklas – både som buss 
förare eller mot en annan roll inom företaget. Bland 
medarbetarna finns de som kört buss hela yrkeslivet 
och de som valt att gå vidare till att arbeta som coach, 
chef eller utbildare inom planering eller trafikledning.

Utbildning som varvar teori och praktik
Du som har Bkörkort och vill bli bussförare kan gå 
vår bussförarutbildning. Läs mer om den och var 
den finns på transdev.se/bussforarutbildning

Är du den vi söker?
•   Du tycker om att köra buss och känner en stolthet 

i att ge resenärerna en trivsam, hållbar och trygg 
resa där allt fungerar. Att möta nya människor och 
ge god service är något du gillar.

•   Du tycker det är roligt att utvecklas och vill hela 
tiden bli bättre på ditt yrke.

•   Du har busskörkort och Yrkeskompetensbevis, YKB.

•    Du kan behålla lugnet och agera föredömligt även 
i stressade trafik och kundsituationer.

” Jag har blivit en mycket bättre bussförare under 
mina år på Transdev. Både när det gäller ’SMART 
körning’ och hur jag ska bemöta resenärerna.”

Edim Hrustic – bussförare i Norrköping


