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Välkommen ombord
som befälhavare

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. 

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 10 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. 

Styrsöbolaget har varit en del av Transdev sedan 2004. 
Bolaget har en lång historia av att driva båttrafik i  
Göteborgs skärgård och inne i city på Göta älv. Blidö
sundsbolaget ingår i Transdev sedan 2018. Bolaget har 
fått sitt namn efter ångfartyget s/s Blidösund från 1911, 
och driver främst trafik i Stockholms skärgård. Båda  
bolagen kör såväl kommersiell som upphandlad trafik.

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 
blidosundsbolaget.se 
styrsobolaget.se/jobb

Välkommen ombord
som däckspersonal



Bli däckspersonal hos oss
Transdevs båttrafik drivs av två dotterbolag: Styrsö
bolaget på västkusten och Blidösundsbolaget på ost
kusten. Hos oss får du chansen att verka för en hållbar 
samhällsutveckling och en levande skärgård.

Här är några skäl till varför vi tycker att du ska jobba 
som däckspersonal hos oss. 

Att vara däckspersonal är ett omväxlande yrke där du får träffa många människor och se till att de får en trevlig och säker resa ombord.

Du möter och hjälper människor
Du har en viktig uppgift eftersom du tar hand om våra 
kunder – hjälper dem ombord och ser till att de får en 
trygg och behaglig resa. Vi månar om våra resenärer 
och våra kundundersökningar visar att resenärerna är 
mycket nöjda med oss. 

Svårslagen verksamhetsbredd
Vår båtverksamhet har en ovanligt stor bredd, från 
turtät älvtrafik med vardagspendlare i stadsmiljö till 
fyratimmars resor till yttre skärgården och musikaftnar 
för livsnjutare, där båtresan är huvudattraktionen. Hos 
oss kan du få arbeta både dag och kvällspass på olika 
typer av båtar.

En trygg arbetsmiljö
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av säkerhet, 
komfort och nytänkande, oavsett på vilka fartyg 
du arbetar. Vi jobbar metodiskt för att hela tiden 
förbättra oss och skapa en miljövänlig och hög
kvalitativ verksamhet. 

Väx och utvecklas
Hos oss får du chansen att fortbilda dig och utvecklas 
inom och utanför din yrkesroll. Vi ger dig chansen att 
utveckla ditt kunnande och lära av dina kolleger och 
överordnade. Vi har medarbetare som har börjat som 
däckspersonal och avancerat till befälhavare. 

Familjär stämning
Våra medarbetare framhåller ofta den positiva  
andan och teamkänslan som präglar arbetet ombord 
på våra fartyg. Det tycker vi är viktigt, det ska vara 
kul att gå till jobbet!

Är du den vi söker?

 •  Du är en social och serviceinriktad person som 
trivs med att möta resenärer, svara på frågor och 
vara bolagets ansikte utåt.

•   Du är redo att hjälpa passagerarna vid på och 
avstigning, hålla rent, göra biljettvisering och se 
till att alla ombord får en säker och trevlig resa.

•   Du är tekniskt intresserad och beredd att till
sammans med befälhavaren utföra maskin och 
underhållsarbete.

•   Du har Lättmatrosbehörighet, maskinbefälsexamen 
klass VIII samt utbildning i grundläggande säkerhet 
(Basic Safety).

” Det är skönt att arbeta på sjön och ändå komma 
hem varje dag. Andra fördelar är trevliga kollegor, 
varierande arbetsmiljö och att det efter utbildning 
finns möjlighet att arbeta som styrman.”

Viktor Kjellberg – däckspersonal på Styrsöbolaget


