
Det stora lilla företaget 
Transdev är en av Sveriges största operatörer inom 
persontrafik, med närmare 5 000 medarbetare. 

För oss är det viktigt att företaget alltid känns grepp-
bart för dig som anställd, oavsett var du arbetar. Varje 
uppdrag är en egen verk samhet, så du har nära till 
besluten. Vi har ett vänligt arbetsklimat och en levande 
värde grund som skapar engagemang oavsett yrkes- 
roll, avdelning och färdslag.
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Välkommen ombord
som befälhavare

Välkommen ombord
till oss på Transdev

Vi gör det enkelt att resa
Transdev ger människor frihet att resa när de vill och 
hur de vill. Vi erbjuder intermodala resor och tjänster 
världen över. Varje dag möjliggör våra över 80 000 
medarbetare mer än 10 miljoner resor i 20 länder.  
I Sverige är vi en av de största operatörerna inom 
person trafik, med närmare åttio års erfarenhet. 
Dagligen görs flera hundra tusen resor med oss från 
Haparanda i norr till Österlen i söder – med buss, tåg, 
spårvagn och båt.

I samarbete med trafikhuvudmän driver vi upphandlad 
persontrafik i hela landet. Vi erbjuder också kommersiell 
trafik under varumärkena Blidösundsbolaget, Flyg-
bussarna, Snälltåget och Styrsöbolaget. Vi eftersträvar 
långsiktiga partnerskap med trafikmyndigheter och  
företag, och de säkraste och mest innovativa transport-
lösningarna. 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 alla våra lediga  
tjänster på transdev.se/jobb och följ oss på LinkedIn.



Välkommen in i gänget
Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi vill att 
alla ska trivas hos oss och ha en god balans i livet.  
Därför strävar vi efter att vara den bästa arbets givaren 
i branschen. Det ska vara roligt att gå till jobbet och 
det ska vara med lätta steg som du går hem. 

Vi har bra chefer och en stark teamkänsla. Tillsammans 
utvecklar vi morgon dagens hållbara resande, i en 
välkomnande och trygg arbetsmiljö.

Hos oss får du möjlighet att dela med dig och lära från andra, var du än jobbar i företaget.

Du blir en samhällsaktör som gör skillnad
Varje dag möjliggör vi flera hundra tusen resor i 
Sverige. Det är ett stort ansvar och din insats är viktig 
för att människor ska kunna resa, mötas och leva. Vår 
bransch genomgår spännande förändringar och du får 
vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Du får jobba på ett företag i framkant
Vi använder ny teknik och skapar lösningar med fokus 
på att förbättra kundupplevelsen och interna pro-
cesser. Hos oss kan du medverka i olika innovations-
projekt och bidra till kontinuerliga förbättringar. 

Du får över 80 000 kollegor världen över 
Vår verksamhet har stor geografisk spridning och 
en unik erfarenhetsbredd. Här sker kunskaps utbyte 
över gränser. Hos oss kan du byta arbetsplats fast 
du är kvar inom samma bolag.

Du blir delaktig och kan påverka
Vi är en stor organisation, men med känslan av att 
vara ett mindre företag. I förhållande till vår storlek 
har vi en platt organisation. De flesta besluten fattas 
lokalt, så du som anställd har ofta möjlighet att vara 
med och påverka.  

Du blir en del av vår stora gemenskap
Vi verkar aktivt för jämlikhet och mångfald. Olika  
erfarenheter främjar nytänkande och ger nya fräscha 
perspektiv, vilket hjälper oss att skapa starka och 
dynamiska team. Vår ambition är att alla ska känna 
sig trygga och trivas hos oss. 

Du får fortsätta att växa
Vi vill att du ska utvecklas, både inom ditt yrke och 
som individ. Vi ger dig möjlighet att utveckla ditt 
personliga ledarskap och hålla din kompetens upp-
daterad. I vår organisation finns det många med-
arbetare som under åren har breddat sin kompetens 
eller fått ny yrkesroll. 

Varmt välkommen att fortsätta din resa med oss! 

” Det bästa är kamratandan och stämningen på  
jobbet. Det är en stark känsla av att alla är i  
samma lag.”

Katarina Möllerström – bussförare i Umeå

” Sen 2001, när jag började på Flygbussarna, har 
jag fått möjligheten att jobba och utvecklas 
inom sju väldigt olika roller.”

Christian Monstein – innovationschef i Bromma


