
Metrotekniker
Har du hænderne
skruet ordentligt på?

Metro Service
Metrovej 3
2300 København S
T: +45 3248 2800

Er du uddannet:
• elektriker
• elektronikmekaniker
• elektroniktekniker
• auto-, lastbil-, tog- eller 
flymekaniker

•køle-ellerventilationsmontør
• smed 

Kan du også: 
•arbejdeiskiftehold
• tale både dansk og engelsk
• arbejde med It
• køre bil med kat. B kørekort
•helbredsgodkendestiljern-
baneområdetafTrafik-,Bygge- 
ogBoligstyrelsen

Så er et job hos Metro Service 
måske noget for dig, på Metrovej 3, 
2300 København S eller i  
Vasbygade16,2450KøbenhavnSV.

Vil du være med til at 
holde verdens bedste 
metro kørende?

Hvor kan du få mere at vide?
Påwww.metroservice.dkfinderdu
ledigestillingerogetlinktilatsøge
uopfordret. Du er også velkommen 
tilatringetilHR-koordinator 
LeneBecker:60383390



Metroen er københavnernes foretrukne 
transportmiddel,nårdeskalhurtigtgennem
byen.Hvertårtransporterervimereend60
millionerpassagerer-over99%afafgange-
neertiltiden.Fra2019skalvidrivemetro-
ensnyelinjeCityringenogalleredei2021
forventesdet,at130millionerpassagerer
vil bruge metroen om året. 

Verdens bedste metro kræver 
verdens bedste medarbejdere

Vil du være med til  
at gøre en forskel?
Vores teknikere har forskellige faglige bag-
grunde, og de løser mange forskellige op-
gaverindenforvedligeholdogreparationer
af tog og spor. De udfører også fejlsøgning 
ogaflæsningafdetekniskeogelektriske
systemerfxAutomaticTrainControl(ATC),
passagerinformationssystemer(PSIS)ogkø-
restrøm.Mangeafdissesystemererunikke
for metroen.
Hardulysttilnyeudfordringersomtekniker
medfokuspåreparationogvedligeholdaf
rullende materiel, spor, power, It og togenes 
tekniskesystemer,erduvelkommentilat
kontakte os.
SomnyansatteknikeriMetroServicebe-
gynderduenopkvalificeringviakurserog
sidemandsoplæring af vores meget erfarne 
medarbejdere. 
Selvom vi i dag leverer vi en fremragende 
service,arbejderviforsatpåatfindenyeog
mereeffektivemåderatudføreopgaverne
på,tilgavnforbådepassagererogøvrige
interessenter. 

Som medarbejder i Metro Service får du 
300 engagerede kolleger, der alle arbejder 
foratleveredenbedstmuligeservicetil
vores mange passagerer.

Vi er en ung virksomhed med uformel 
omgangstone, hvor faglighed og personlig 
udviklingervigtig.

Metro Service er en privat virksomhed,  
der ønsker at afspejle mangfoldigheden i 
vores omgivelser og opfordrer derfor alle 
uansetreligion,kønelleretniskbaggrundtil
at søge job hos os. 

Læs mere om os på www.metroservice.dk

Detvigtigsteforvorespassagererer,atde
kan regne med os. Derfor gælder det om at 
holde togene kørende med færrest mulige 
forstyrrelser.Detstillerstorekravtilved-
ligeholdelse af både tog, infrastruktur og 
systemer.
Vi arbejder struktureret uden at gå på 
kompromis med sikkerhed og kvalitet. Det 
meste af metroens vedligehold udfører vi 
selv. 

         I mit første år hos Metro Service 
blevjegtilbudtatvidereuddannemig
tilventilationsmontør.Jegfølermig
superheldig,atjegkangåtilminleder
og bede om uddannelse, og det så 
bliver godkendt.

- Tekniker i Metro Service

“  

Hvem er vi?

”


