FynBus søger
planlæggere
Til nuværende og kommende opgaver har vi brug for at styrke vores Planlægningsfunktion med yderligere to skrappe
planlæggere hurtigst muligt.
De primære opgaver bliver den bedst mulige køreplanlægning og formidling af bustrafikken på Fyn til glæde for vores
kunder.
Opgaverne løses i tæt samarbejde med de fynske kommuner og Region Syddanmark, der bestiller servicen og finansierer
kørslen. Desuden er der et meget tæt samarbejde med vores entreprenører, der udfører kørslen.
Opgaveløsningen foregår i en proces, hvor input fra ejere, kunder, entreprenører, chauffører koordineres og indarbejdes i
de tilbagevendende køreplaner.
Fagligt er du:
•
Planlægger med kendskab til produktion og fokus på minimering af omkostninger
•
Godt kendt på Fyn
•
God til at formulere dig skriftligt og mundtligt på klart og retvendt dansk
•
Fokuseret på at finde og formidle de bedste løsninger for vores kunder og samarbejdsparter
•
Effektiv, systematisk og god til projektarbejde
Ud over køreplanlægning vil der til den ene stilling lægges vægt på kendskab til programmet InDesign. Et program der
bruges til færdiggørelse af bl.a. kundekøreplaner.
Til den anden stilling fokuserer vi på kvalitetskontrol af kodningen af vores køreplaner. Det forudsætter evner til at kunne
sætte sig ind i data og deres sammenhæng.
Personligt passer du ind på holdet, hvis du er:
•
Initiativrig med meninger, selvstændig, men absolut holdspiller
•
Fuld af godt humør, også når vi har travlt
•
Forandringsparat og kompleksitetsduelig
•
Lidt på vej i dit karriereforløb
Hvordan du har erhvervet dine kompetencer (gennem uddannelse, praktisk erfaring eller begge dele) er ikke så ikke vigtigt, men du kunne være tekniker eller planlægger fra produktionstekniker- eller logistikverdenen.
Hvis du er den rigtige, får du:
•
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem din faglige organisation og Kommunernes
Landsforening.
•
37 timers arbejdsuge med flekstid
•
Mulighed for at prøve dig selv i et mangesidet job
Vi forventer at holde samtaler i uge 3 og din ansøgning skal være os i hænde senest den 14. januar 2018.
Ansøgning sendes pr. e-mail til job@fynbus.dk mærket ”Planlægger”.
Yderligere oplysninger om jobbet kan du få hos:
Leder af Plan og Infrastruktur Johnny Terkildsen, tlf. 6311 2269 mail jkte@fynbus.dk

FynBus er en offentlig myndighed, ejet af kommunerne på Fyn og Region Syddanmark, der er
ansvarlig for planlægning og udførelse af den kollektive trafik på Fyn, se nærmere www.FynBus.dk

