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Bussförare - snabbaste vägen till jobbet
Idag och flera år framöver behöver bussbranschen ett stort 
antal nya förare. Samhället planerar för ett större kollektivt 
åkande och detta i kombination med stora pensionsavgångar 
gör att behovet av busschaufförer är och blir stort.

En utbildning till busschaufför borgar för en mycket 
god möjlighet till jobb och en trygg anställning som 
du kan ha under hela ditt arbetsliv!

Att vara busschaufför innebär ett fritt och flexibelt arbete där 
man i stora stycken sköter sig själv och ansvarar för de upp-
drag man kör. Som busschaufför är du inte bara en förare av 
ett tungt fordon, det är så mycket mer! Oavsett om du kör 
barn till skolan, semesterfirare till Alperna eller stadstrafik 
måste du uppskatta att göra det bästa för dina resenärer och 
kunder. 
 Att vara busschaufför är ett serviceyrke och att kunna be-
möta och hjälpa resenärerna på bästa sätt är en mycket viktig 
del i arbetet. Om du uppskattar det får du också mycket till-

baka i form av upplevelser och uppskattning. Förutom det så 
bidrar du till ett hållbart samhälle.
 Väljer du fordons- och transportprogrammet, på gymna-
siet, med inriktning persontransporter får du inte bara behö-
righet att köra buss. Du lär dig allt om service, bemötande, 
konflikthantering, lagar och regler samtidigt som du lär dig 
hantera fordon för persontransporter. När du fyllt 18 och tar 
studenten är du redo att sätta dig bakom ratten.
 Kolla med din studie- och yrkesvägledare vilken möjlighet 
som är närmast för dig.
 Efter din utbildning är du välkommen till oss på Bergkvara- 
buss. Låter det intressant så är du välkommen att höra av dig 
till oss för att ställa fler frågor.

Kontakta oss gärna!

FAKTA
Bergkvarabuss AB ingår som ett helägt dotterbolag i 
Mekka Traffic AB. Koncernens inriktning är verksamhet 
som omfattas av begreppet ”Traffic”, bl.a. persontrafik 
och resor med buss, underhåll, reparationer och reserv-
delar till företrädesvis nyttofordon. Både egen verksam-
het och externa kunder. 
I koncernen ingår utöver Bergkvarabuss bl.a. även varu-
märkena Traveller Buss, Ölvemarks Holiday, Scandorama 
och Öresundsterminalen.
 Genom den egna fordonsparken på ca 1200 fordon 
totalt, ca 2,5 miljarder i årsomsättning och 2300 års-
anställda utgör företaget ett av landets största inom 
branschen.

 

YRKEN INOM FÖRETAGET
Bussförare, trafikförmän, trafikledare, personalplane-
rare, trafikplanerare, driftchefer, tungmekaniker, admi-
nistratörer m.fl.

UTBILDNINGSVÄGAR
Transportutbildning på gymnasienivå, yrkesvux, privata 
körskolor

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi letar särskilt efter bussförare med högt servicetänk 
och mekaniker för tunga fordon. Lediga tjänster annon-
seras ut på våra hemsidor.

KONTAKT
Stefan Karlsson, stefan.karlsson@bergkvarabuss.se

ADRESS

Bergkvarabuss AB
Ölandsleden 5
391 28 KALMAR

Telefon: 0480-42 55 00 (vx)
E-post: info@bergkvarabuss.se

Webbplats: www.bergkvarabuss.se
 www.mekkatraffic.se
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