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VI TENKER SOM
EN PASSASJER

KEOLIS BANE
Mobilitetsaktøren Keolis er en stor internasjonal aktør
innen bybanedrift og blant Europas fremste leverandører
av mobilitetsløsninger. Med 68 500 ansatte opererer
Keolis i 15 land og tilbyr transportløsninger som tog,
bybane, trill, selvkjørende tunnelbane, buss, bildeling,
bysykler og parkering.
Keolis Norge har vært operatør av Bybanen siden
oppstart i 2010, og driftet nettverket i tråd med Bybanens
suksessfulle utvikling. Med fokus på samfunnsansvar har
selskapet utarbeidet en strategi i tråd med FNs
bærekraftsmål når det gjelder klima og miljø, økonomi
og sosiale forhold.

2020 ble starten på en ny epoke for Keolis Norge, som
i slutten av året gikk inn i rollen som bussoperatør. I dag
drifter selskapet en miljøvennlig bussflåte bestående av
102 el-busser, 10 trolleybusser og 26 biodieselbusser.
Selskapet består i dag av 472 ansatte fordelt på tre
depoter (Kokstad, Mannsverk og Straume). Her kan du
bli kjent med flere av Keolis Norges ansatte og lese om
deres karrierevei i selskapet.
Ønsker du en hverdag på skinner eller hjul? Bli med oss
på reisen!

RENÉ MOLIJN
DRIFTSSJEF BANE
Som operatør er vår viktigste oppgave
å sørge for at Bybanens passasjerer får
en trygg, punktlig og behagelig reise. Vi
setter sikkerhet først, uansett, og etter
mer enn 10 år som bybaneoperatør ser
vi at gode resultater stammer fra et solid
sikkerhetsfokus og et godt samarbeid
med oppdragsgiver Bybanen AS. Jeg ser
det som en fordel at jeg hadde erfaring
som vognfører og sikkerhetssjef før jeg
gikk inn i rollen som driftssjef i 2019.
Det å jobbe operativt gir absolutt en
spennende og hektisk hverdag!

OLE MYRVÅGNES
GODT BETALT STUDENTJOBB
Jeg jobber som vognfører ved siden av studiene. Vi er
flere studenter som jobber i Keolis, og det kan absolutt
anbefales til andre som ønsker en stabil og god inntekt
ved siden av studiene.
Det er også mulighet for å ta flere vakter og tjene ekstra,
om jeg ønsker det. I tillegg er jeg er glad for at Keolis har
gitt meg friheten til å kunne ta permisjon for å dra på
utveksling i forbindelse med studiene.
Siden jeg har vært i Keolis i 8 år, har jeg fått være med på
utviklingen av Bybanen i Bergen. Det er en trygg arbeidsplass i utvikling, og nå jobbes det med ny trasé til
Fyllingsdalen, og behovet for sjåfører øker.

«Som student har jeg hatt godt
utbytte av frikortet som er en
fordel av det å være sjåfør»

QUINTAN
SAHAYARATNARAJAH
BIDRA TIL SAMFUNNET
Som vognfører får jeg være med å bidra til samfunnet,
noe som var avgjørende for yrkeskarrierevalget mitt.
Da jeg begynte i Keolis for to år siden, innså jeg hvor
mange muligheter som finnes her.
Som vognførere har vi mulighet til å utvikle oss til å bli
ressursleder, trafikkleder, kjørelærer, instruktør eller
jobbe i administrasjonen.

«Det beste med jobben min er det
kollegiale. Vi har et godt samhold!
Det er både morsomt og gøy på jobb»

Your partner in Scandinavia
www.yutongeurobus.com

ALEXANDRA ENGESETH
DITT FØRSTE MØTE MED KEOLIS

I forbindelse med åpningen av linjen til Flesland 2016
søkte jeg meg til Keolis som vognfører. Jeg synes
rekrutteringsprosessen gikk raskt. Det gikk slag i slag med
intervju og helsesjekk, før opplæringen var i gang.

Det gir en trygghet at jeg som nærmeste leder har vært
vognfører i forkant og kjenner til de utfordringer sjåførene
kan møte. Det er absolutt en fordel å ha linjeerfaring.

Nå som Alexandra er ressursleder, sitter hun på andre
siden av prosessen. I tillegg til personalansvar er hun også
med på rekrutteringsprosessen og har basert forbedringer
på egne erfaringer.
Etter hvert opplæringskull foretar Keolis en evaluering
av løpet, fra rekruttering til opplæring. Det handler om å
utvikle seg og sikre gode prosesser, dette for at vi skal gi
en god opplevelse til kandidatene og for å kvalitetssikre
at vi velger riktige kandidater til yrket.
I dag møter hun flere motiverte søkere på informasjonsmøter og følger kandidatene fra første møte med
bedriften frem til opplæring. Ved bestått opplæring tar
hun imot Keolis nye vognførere.

«Jeg visste ikke hva jeg gikk til da
jeg søkte som vognfører for 5 år
siden. Nå stortrives jeg i denne
bransjen og med det kollegiale
samholdet vi har her. Vi jobber i
punktlighetsbransjen, som
innebærer at vi alltid stiller
opp for hverandre»

KEOLIS
BUSS

1. desember 2020 startet Keolis sin første
busskontrakt i Norge. Anbudet, som ble tildelt
av oppdragsgiver Skyss, var en storsatsning
innen elektrisk bussdrift i Bergen sentrum.
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DRIFTSSJEF BUSS

Nå har vi 102 el-busser, 10 batteridrevne trolleybusser og
26 biodieselbusser rullende i Bergens gater.
Oppstarten var en spennende og lærerik prosess. Enda
mer interessant er det nå som vi er i gang. Det er en
fordel for meg å kjenne språket og den franske kulturen i
samarbeid med hovedkontoret i Paris.
Kunnskapsdelingen fungerer veldig bra på tvers av landegrensene Keolis opererer i. Dette er noe vi alle drar nytte
av, spesielt for Keolis Buss, hvor vi er nye i Norge.

Bilde (JS)
{XXX}

IT-løsninger og
tjenester for
kollektivtrafikk
Kollektivtrafikken utvikler seg raskt.
Tenix-produktene våre utvikles for å dekke de
eksisterende og kommende behov i kollektivindustrien.
Vi hjelper deg med å administrere kjøretøy, ombordutstyr
og infrastruktur for utslippsfrie kjøretøy.
Åpne IT-løsninger og -tjenester for buss og kollektivtrafikk
Vi deler gjerne våre løsninger og produkter med deg!

RAUL CEPEDA
INSTRUKTØR OG BUSSJÅFØR
Vi har en svært viktig oppgave for byen, og faller under
kategorien samfunnskritiske jobber. Da Norge i mars
2020 stoppet opp, fortsatte vi. Vi hadde jobbene våre, og
vi sørget for at samfunnet, selv under krise, kunne ha et
velfungerende kollektivtilbud.
Jeg stortrives som instruktør og bussjåfør i Keolis. Det å
kunne møte motiverte bussjåfører og gi dem den
opplæringen de trenger for å kjøre i Bergens gater, er
svært givende.
Døgnrytmen blir annerledes som bussjåfør. Det fine med
turnusarbeid er forutsigbarheten. Du får 6 ukers turnus,
som gir deg mulighet til å planlegge livet ditt et halvt år
frem i tid. I tillegg får du én dag fri i uken.
Bussjåføryrket er et komfortabelt yrke med stort ansvar.
Det er ikke et fysisk arbeid – du har det varmt, rent og fint
rundt deg i splitter nye busser. Men det krever mer styrke
mentalt. Det er mange foreldre som setter stor tillit til
oss bussjåfører. De stoler på at barna kommer trygt frem
på skolen eller fotballtrening. Det vil si at folket tar yrket
seriøst.

«Muligheten for en del tillegg,
som kvelds- og helgetillegg, gir en
god utbetaling, til en ellers trygg
jobb og god jobb med fast lønn»

«Jeg trives med livsstilen en
turnusplan gir. Jeg har til gode
å stå i kø på vei til eller fra jobb.
Og i deltskiftene får jeg
unnagjort mye midt på dagen»

DAG-ARE STEINAGARD
BUSSJÅFØR
Dag-Are er en av Keolis sine ferske sjåfører, som startet i
forbindelse med oppstart 1. desember.

meg merke i, var at alle trakk frem det gode samholdet
blant kolleger. Det var god stemning på jobb.

Jeg ønsket en trygg jobb og gjorde litt undersøkelser før
jeg søkte hos Keolis. Jeg snakket med en del bussjåfører
om hvordan hverdagen var, og de kunne fortelle at ingen
dager var like – selv om de kjørte samme linje. Det jeg bet

Jeg har erfaring fra å kjøre buss, men ingenting kan
sammenlignes med de nye el-bussene. De responderer
raskt. Ekstra behagelig er det også at det er god varme
fremme hos sjåførene.

Vi kan Bergen! Vi kan BRANNvern!

BENTE PEDERSEN
TRAFIKKLEDER

bussenes batterikapasitet, dekke inn vakter, tilkalle riktige
nødetater ved ulykke/hendelser, loggføre forsinkelser,
bytte ut busser og lignende. Oftest må en håndtere flere
av disse oppgavene samtidig.

Bente har 10 års erfaring som trafikkleder og vet hva det
betyr å ha flere jern i ilden.
Vi har et stort ansvar som trafikkleder. Vår viktigste jobb er
å sørge for at sjåførene får en sømløs arbeidsdag.
Som trafikkleder er det viktig å ha evnen til å håndtere
stressede situasjoner og gjøre flere ting samtidig.
En trafikkleders oppgave er å ha kontroll og oversikt til
enhver tid. Dette innebærer for eksempel å overvåke

«For en som meg, som liker å
lære nye ting og trives med en
hektisk og innholdsrik hverdag,
er dette absolutt riktig yrke»

DIRECTION
E-mobility

Marita Tørset og Erlend Eide Scarborough er blant
trafikklederne i driftssentralen på bane. De har i hovedsak
samme oppgaver som Bente og hennes kolleger på
trafikkontoret. Det anses å være hjertet og lungene for
selve driften.

medlem

Mobil Megleren AS
Forhandler av Telenor og Telia
Leverer alt innen
mobil/møterom/PC
E-post: post@mobilmegleren.no
Tlf. 55 76 00 00
www.mobilmegleren.no

Kokstad depot, Kokstadflaten 59
5257 Kokstad
E-post: info@keolis.no

https://keolis.mojob.io/
Følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn.

Garuda – rekruttering og utvikling
Med snart 30 års tilstedeværelse på Vestlandet har vi solid kunnskap om hva som
skaper gode team og langsiktige ansettelser.
Karriererådgivning • Mentorprogram • Styrerekruttering • Omstilling/nedbemanning
For nærmere informasjon om våre tjenester:
garuda.no - tlf. 908 47 261

RAILWAY,
SWISS MADE
Stadler never stands still. We are continuously moving forward and developing further in order to get the perfect
vehicle for our customers on the tracks.
But our passion for trains goes beyond
building them. As a complete service
provider and dedicated
{XXX} partner, we
ensure safety, availability and operation – because we want our customers
to have highly satisfied customers of
their own.

Designelementer

Discover the full range of our products

and services at www.stadlerrail.com
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www.keolis.no

Ønsker du å bli med oss på reisen?
Se mer på keolis.no og vår karriereside

