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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 
styrsobolaget.se/jobb

Välkommen ombord
som styrman



Bli styrman 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 styrman hos oss. 

Som styrman hos oss kan du få köra en av våra snabbgående katamaraner av kolfiber.

Ha båten som arbetsplats, men sov hemma 
Som styrman hos oss får du ett omväxlande arbete. 
Jobbet kan innebära både dag och kvällspass och du 
kan befinna dig långt ute i skärgården under dagen 
men ändå vara hemma till kvällen. Att få sova hemma 
uppskattas av många som jobbar hos oss.

Professionell utveckling
Många av våra anställda väljer att gå vidare och 
utvecklas i sina yrkesroller, vilket vi är mycket glada 
över. Som styrman får du lära dig befälhavaryrket från 
grunden och växa in i rollen. Efter sex månaders sjötid 
som styrman får du ut behörighet som Fartygsbefäl 
klass VI – inre fart och kan då arbeta som befälhavare 
inom våra rederier.

Trygg och trivsam arbetsplats
En säker och komfortabel arbetssituation är en 
förutsättning för en högkvalitativ verksamhet. Vi 
arbetar metodiskt och kontinuerligt för att utveckla 
och förbättra arbetsmiljön på våra fartyg. 

En unik arbetsmiljö
Arbetet på våra fartyg blir aldrig tråkigt. Vi trafikerar 
både stad och skärgård, med varierande vindar 
och strömmar. Hos oss får du navigera under olika 
förhållanden. 

Bra stämning ombord 
Vi har väldigt nöjda resenärer och våra medarbetare 
uppskattar den positiva andan och teamkänslan på 
våra fartyg. Välkommen ombord du också!

Är du den vi söker?
•   Du är van vid att navigera mindre fartyg och ser till 

resenärernas bästa.

•   Du är beredd att ta eget ansvar, men vill också ut
vecklas och lära av befälhavaren du tjänstgör med.

•   Du känner stolthet i att ge resenärerna en säker, 
trivsam och trygg resa.

•   Du har Fartygsbefälsbehörighet lägst klass VII, 
Kris hanteringsbehörighet, Radiocertifikat och  
utbildning i grundläggande säkerhet (Basic Safety).

” Det bästa med att vara styrman är alla kollegor och 
möjligheten att få utvecklas i sin arbetsroll.”

Lina Zander – styrman på Styrsöbolaget

” Det bästa med jobbet är att jag får en unik  
möjlighet att utvecklas i yrket tillsammans med 
våra duktiga och erfarna skeppare.”

Mikael Waldner – styrman på Styrsöbolaget


