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ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 1060 medarbetare, varav 80 % bussförare.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Bussförare, trafikledare, verkstads- och servicepersonal 
och administrativ personal.

FACKFÖRBUND
Kommunal och Vision.

UTBILDNING
När vi rekryterar bussförare söker vi, förutom dem som 
redan har körkort för buss (D-behörighet) och giltigt 

YKB, serviceinriktade personer till vår egen bussförar- 
utbildning. För att komma in på vår 12 veckors utbild-
ning behöver du ha B-körkort och ha fyllt 24 år.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Du hittar alltid information om utbildningar och aktuella  
tjänster på vår karriärsida www.svealandstrafiken.se  
under ”Jobba hos oss”.

KONTAKT
rekrytering@svealandstrafiken.se

ADRESS
Svealandstrafiken AB  
Retortgatan 7, 721 30 VÄSTERÅS
Tel: 021-470 18 00 

Svealandstrafiken AB
Fabriksgatan 20, 702 23 ÖREBRO
Tel: 019-760 63 00

Webbplats: www.svealandstrafiken.se

SVEALANDSTRAFIKEN AB

Gillar du också människor, precis som vi?

Varje dag kör vi mer än 65 000 resenärer till  
jobbet, skolan och hem igen - tryggt och säkert, 
det är så vi vill att det ska kännas att resa med 
oss. 

Skulle du beskriva dig själv som en engagerad,  
klarsynt, lösningsfokuserad  och hjälpsam glädje- 
spridare? Då skulle du kunna vara vår nästa 
medarbetare. Vi är ett team där alla behöver 
hjälpas åt för att hålla trafiken i gång - förare,  
trafikledare, mekaniker, servicepersonal och  
administratörer. 

Hos oss finns även möjlighet till nya utmaningar  
inom företaget. Du kanske börjar din karriär hos 
oss som bussförare, för att sedan ta steget till  
trafikledare eller enhetschef. 

På Svealandstrafiken tycker vi att det är viktigt att 
ta hänsyn till miljön. Vi har redan idag en modern 
fordonspark som till större delen består av bio-
gasbussar och vi satser på fler elbussar. 

Vår egen körskola har bidragit till att många  
kvinnor valt att arbeta som bussförare hos oss. 
Sedan vi startade körskolan 2012 har vi utbildat 
närmare 160 bussförare och av dem har 36 %  
varit kvinnor. Vår målsättning är att minst 50 % 
av våra körskoleelever ska vara kvinnor år 2025. 

Om du utbildar dig till bussförare eller mekaniker 
finns stora chanser till jobb i branschen direkt  
efter avslutad utbildning. 

Välkommen ombord på vår resa mot fram- 
tidens kollektivtrafik!


