
FynBus søger 
medarbejder til Flextrafik

Flextrafik/FynBus søger en engageret og serviceminded medarbejder til vores bestillingscentral. Du skal være høflig og i 
stand til at bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag.

FynBus er ejet af de 9 fynske kommuner og Region Syddanmark. Flextrafik er et forretningsområde for FynBus, der 
varetager handicapkørselsordningen på Fyn, Ærø og Langeland, samt visiteret kørsel for regioner og kommuner. FynBus 
Flextrafik befordrer dagligt mange borgere, som samkøres på tværs af ordninger, kommuner og regioner. 

Kørslen udføres af vognmænd eller taxifirmaer, som FynBus via udbud har indgået kontrakt med. 

Du vil indgå i et team med fælles fokus og fælles vagtplan, der dækker tidsrummet 0700-1700 på hverdage, og din pri-
mære opgave vil være telefonisk ordremodtagelse.

Vi forventer, at du: 
• Har rutine i anvendelse af almindelige IT-systemer 
• Har lyst til at yde en god service for FynBus’ kunder
• Er samarbejdsorienteret og fleksibel
• Er fokuseret og medvirker til at skabe fremdrift og resultater
• Er selvstændig og har overblik
• Er en god kollega med gode sociale kompetencer 

Vi tilbyder:
• En fastansættelse i en fuldtidsstilling med tilknyttet flexordning
• Et spændende og udfordrende arbejde
• Et uhøjtideligt og engageret arbejdsmiljø
• Gode kolleger
• Løn i henhold til overenskomst mellem den forhandlingsberettigede organisation og Kommunernes 
 Landsforening, med mulighed for at forhandle tillæg efter principperne i Ny Løn. 

Vi gør opmærksom på, at FynBus sørger for den nødvendige oplæring efter ansættelsen. 

Ansøgningsfrist: den 3. august 2018. 

Tiltrædelse: Snarest muligt, dog senest den 1. oktober 2018. 

Har du spørgsmål med hensyn til jobbets indhold eller jobvilkår, så kan du henvende dig til Teamleder Tina Thinggaard på 
tlf. 6311 5112 eller mail thh@fynbus.dk. 

Ansøgning mærket ”Bestiller Flextrafik” med relevante bilag (herunder: CV, uddannelsespapirer og eventuelle udtalel-
ser) sendes til mailadressen job@fynbus.dk. 

Du kan læse mere om FynBus på Fynbus.dk  

FynBus planlægger og koordinerer buskørsel for Region Syddanmark og de 9 kommuner på Fyn og 
Langeland, og er ejet af regionen og kommunerne. FynBus sikrer, at 65.000 mennesker hver dag 
kommer frem til deres destination. 


