
Metro Steward
Kan du sætte ansigt 

på god service?

Jeg er metroens ansigt udadtil. Mit job  
indeholder både service og teknik. Opga- 
verne består først og fremmest i at hjælpe 
vores passagerer med at købe billet og 
finde vej, kontrollere billetter og sørge for, 
at der er ryddeligt i togene. Der ligger også 
en vigtig sikkerhedsfunktion i jobbet. 
Om nødvendigt skal jeg nemlig køre toget, 
evakuere passagerer, yde førstehjælp og 
lignende. Derfor skal jeg som steward altid 
have overblik, bevare roen og udvise  
myndighed over for alle typer af passagerer. 
Gennem min træning er jeg godt klædt  
på til de opgaver, jeg skal løse i løbet af  
arbejdsdagen - også de uventede - og jeg 
kan altid hente hjælp hos mine kolleger 
eller min nærmeste leder, hvis der er  
brug for det. Der er ikke to dage som  
Metro Steward, der er ens - og heldigvis  
for det. 

 Metro  Steward

“

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

Hvor kan jeg få mere at vide?

Hvis du vil vide mere om jobbet som Metro 
Steward, er du velkommen til at besøge vores 
hjemmeside www.metroservice.dk. Har du lyst 
til at søge et job hos os, kan du sende os en 
ansøgning via metroservice.dk/jobmuligheder.JA

N
U

A
R 

20
18

 D
ES

IG
N

: M
ar

k 
G

ry
 C

hr
is

tia
ns

en
 -

 T
ry

k:
 P

ek
em

a 
da

nm
ar

k 
A

/S

B A G S I D E BAGSIDE B A G S I D EB A G S I D E B A G S I D E B A G S I D EB A G S I D E B A G S I D E B A G S I D EB A G S I D E B A G S I D E

MS_Brev_PMS.pdf   1   05/12/17   11:31



Vil du være en del af holdet bag byens 
mest populære transportmiddel?

Metroen er københavnernes foretrukne 
transport middel, når de skal hurtigt gennem 
byen. Siden 2002 har metroen transporteret 
mere end 700 millioner passagerer, og flere 
kommer til hvert år. Vi kører med tårn høj præ-
cision, hele døgnet, året rundt. Undersøgelser 
viser, at vores passagerer er meget tilfredse 
- med metroen og den service, vi yder. Derfor 
skal du som Metro Steward først og fremmest 
levere god service. Om bord i toget og på 
stationerne er det dit ansvar, at passagererne 
føler sig trygge ved at bruge metroen og får 
den hjælp, der er brug for. For at kunne give 
den bedst mulige service, arbejder du hver 
dag tæt sammen med både dit stewardteam 
og kolleger i metroens kontrolcenter, hvorfra 
togene styres. 

Venlig og bestemt  
– det giver tryghed

Jobbet som Metro Steward er spændende, 
udfor drende og til tider rigtigt krævende.  
Det giver dagligt positive oplevelser at arbej- 
de blandt metroens passagerer. Det er også 
en del af jobbet at udvise myndighed. Nogen 
gange vil du opleve passagerer, der er frustre- 
rede og desværre lader deres frustration gå 

ud over dig. Derfor bliver du godt klædt på 
i løbet af din uddannelse, så du har de rette 
redskaber til at håndtere alle typer af passa- 
gerer og situationer.  

Har du lyst til at blive 
Metro Steward?

Som Metro Steward, skal du opfylde disse 
krav: 
● være fyldt mindst 21 år
● fremvise straffeattest
● have afsluttet folkeskolens afgangsprøve
●  formulere dig tydeligt og ubesværet på 

dansk - mundtligt og skriftligt 
● have gode engelskkundskaber
●  have teknisk sans og lyst til at sætte dig ind  

i togets teknik

For at blive steward skal du kunne helbred-
godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 
Læs mere på trafikstyrelsen.dk 

Vi forventer, at du:
● er serviceminded
● udstråler autoritet, troværdighed og tillid
●  er indstillet på at arbejde i treholdsskift for-

delt på alle døgnets timer 365 dage om året

De første tre måneder af ansættelsen som 
Metro Steward består af uddannelse. Den 
indeholder både teori og praksis, hvor du 
lærer alt, hvad du får brug for i jobbet, lige 
fra god service over billettering til teknisk 
indsigt og fremførelse af tog. Der er løn un-
der ud dannelsen. Derudover får du løbende 
efteruddan nelse og gentræning.

Hvem er vi?

Metro Service A/S er ansvarlig for driften og 
vedligeholdelsen af metroen i København.  
Hos os får du engagerede kolleger med  
meget forskellige baggrunde. 

Vi er i dag en virksomhed med 300 medar- 
bejdere og i de kommende år vil vi vokse  
med yderligere omkring 200. Vi har en ufor-
mel omgangstone, og faglighed og personlig  
udvikling er en vigtig del af hverdagen. 

Vi ønsker at afspejle mangfoldighed og  
opfordrer derfor alle uanset religion, køn  
eller etnisk baggrund til at søge jobbet som  
Metro Steward.

MS_Brev_PMS.pdf   1   05/12/17   11:31


