Kontorassistentaspirant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side

5

Portøraspirant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side

7

Banearbejderaspirant og

banehåndværkeraspirant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side

9

Signalarbejderaspirant og
signalmontøraspirant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11
Lokomotivmedhjælperaspirant . . ..... .. . . .... side 13
Remisearbejderaspirant . ............... . .... side 15
Trafikelev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 17

Ansøgningsskema kan hele året fås udleveret på enhver
statsbanestation . Skema til brug ved antagelse som trafikelev udleveres dog kun efter forudgående avertering i dagspressen i løbet af maj måned .
Under stillingsbenævnelserne i de følgende oversigter er
anført den dertil svarende lønningskl asse ( lkl.) . Oplysning
om de til lønningsklasserne til enhver tid svarende lønninger ka n fås på enhver statsbanestation.

Matrosaspirant, skibsfyrbøderaspirant,
styrmandsaspirant og maskinmesteraspirant . . side 19
Civilingeniører og teknikumingeniører . . .. . .. . side 21
Arkitekter, konstruktører og tekniske tegnere . . side 22

»RET« .. . eller »RET IGENNEM « er udtryk hentet fra lokomotivets førerplads . De fortæller, at signalet viser KØR
eller KØR IGENNEM. Denne brochure har vi kaldt »RET . ..
en stilling for Dem hos Danske Statsbaner«. Udtrykket kunne for så vidt godt være hentet hos H.C. Andersen , der var en stor beundrer af
je rnbanen og som blandt andet skrev :
»Jeg har hørt Flere sige, at ved Jernbanerne var al Re ise-Poesi borte,
og at man toer det Smukke og Interessa nte fo rbi , hvad dette Sidste
angaaer, da staaer det jo Enhver frit fo r at blive, paa hvi lke n Stati o n
han vil , og der see sig om, ti l den næste Vognrække ko mmer og hvad
det angaaer, at al Reise-Poesi forsvinde r, da er jeg af en særd eles
modsat Mening .«

Vor sto re d igter har ret. Jernbanerejsen har virkelig sin poesi . Men ikke alene
j ernbanerejsen . Også livet ved jernbanen har en egen stemning , sit eget indhold.
Arbejdet knytter os sammen . Vi er alle jernbanefolk . De vil selv opleve dette fæl lesskab den dag De vælger Danske Statsbaner som arbejdsgiver. De vil føle Dem
- som jeg ønsker Dem - velkommen .

perso nalchef

Ge nerald irektoratet for Danske Statsb aner, januar 1965.
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Kontorassistent . . . det lyder som
om man »kun er noget på et kontor« . Men det er sjældent tilfældet.
Forresten

er

dette

kontorarbejde

slet ikke uinteressant. Tal kan have
deres egen magi og mange sætter
pris på en regelmæssig kontortid.
Men der er mange andre opgaver,
der er morsommere og mere levende: pladsreservation for biler, billetsalg, tjeneste i et af vore mange rejsebureauer, telegraf- eller telefontjeneste osv . . . overalt vil

man

møde mennesker, og det er vel ikke
det mindst interessante.

KONTORASSISTENTASPIRANT

af 2. grad
KONlORASSISTENT
(2, lkl.)

af 1. grad
KONTORASSISTENT
(9, lkl ,)

OVER KONTORASSISTENT
(15. lkl.)

ANTAGELSES- BETINGELSER
år og have
Ved antagelsen må ansogeren være fyldt 18 år, men ikke 25
et godt helbred samt fornoden synsstyrke og normal horeevne. Der kræves ingen eksamen, men vedkommende ma have anlæg for kontorarbej de. Kendskab til maskinskrivning og evt. stenografi vil være en fordel
Er aldersgrænsen overskredet, er der mulighed for lokal antagelse som
kontorfunktionær.

UDDANNELSE

Da DSB beskæftiger kontorassistenter inden for alle grene af virksomh eden, bl.a. ved billetsalg og publikumsekspedition samt med telefon- og
fjernsk, iverbetjening , hulkortarbejde m. v., gives uddannelsen ved praktisk oplæring i det på vedkommende tjenestested forekommende arbejde.
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Porter kommer vel af det franske
porteur. ldag kan man måske ikke
sige, at porteren ligefrem bærer noget . . . det skulle da være en del af
det ikke ringe ansvar, der hviler på
dem, der tager sig af rangeringen,
togenes sammensætning og alt det,
der foregår på de vidtstrakte sporområder. Men heller ikke tjenesten
på

godsekspeditionernes

pakhuse

er kedelig. Intet sted kan årets gang
vel folges bedre end på et af statsbanernes pakhuse.

PORTØRASPIRANT

.,.,

-\~ _\;
.

•

TOGBETJENT

TRAFIKEKSPEDIENT

(3 . lk l .)

(7 . lkl. )

TOGFØRER

STATIONSMESTER

(10 . og 12 . lkl.)

(10. og 12. lkl.)

RANGERFORMAND
RANGERMESTER
(10. o~ 12. lkl. )

PAKHUSFORMAND
(7 . lk l. )
PAKHUSMESTER
(10 . og 12. lkl .)

ANTAGELSES- BETINGELSER
Ansogeren må være mellem 18 og 28 år gammel , sund og kraftig og
have fornoden synsstyrke, normal horeevne og farvesans . Militærtjeneste, fraset genindkaldelser, skal være overstået. Der kræves ædruelighed og uplettet vandel. Skoleeksamen er ikke nodvendig , men forud
for antagelsen afholdes en psykoteknisk prove, som må bestås.

UDDANNELSE

~--

Portør ved rangering

.• •-,::·

,.

;

1A

Aspiranttiden er normalt 2 år, og i denne gives der en alsidig praktisk
uddannelse på storre stationer suppleret med nogen teoretisk undervisning . Der afsluttes med en portorprove. Derefter er der mulighed for
uddannelse til togbetjent, ranger- og pakhusformand samt trafikeksped ient (kontor- og sikkerhedstjeneste på mindre stationer) . Inden for alle
tre grene gives teoretisk undervisning pa jernbaneskolen afsluttende
med eksamen .

7

Sporene kender ingen grænser. De
baner sig vej gennem landet og videre ud i verden. Og på stationer
og

banegårde leder sporskifterne

togene ad de rette spor. Bag dette
enorme system finder vi banearbejderen. Hans arbejde består ikke blot
i at lægge en svelle eller en skinne,
men også hans arbejde er mangfoldigt, men frem for alt fyldt af ansvar.
Derfor har statsbanerne også her
brug for dygtige folk, der kan stoles
på.

BANEARBEJDER
ASP RANT

BANEHÅNDVÆRKER
ASPIRANT

BANEARBEJDER
(3. lk l l

BANEHÅNDVÆRKER
(7, lkl. )

BANENÆSTFORMAND
(3. o 7 , lkl. )

BANE FORMAND
(7 . lkl .)

OVERBANEFORMAND
(10. o g 12. lkl. )

(1 0, l kl. l

BAN EHÅNDVÆRKERFORMAND
(10. og 12. lkl .)

ELSES- BETi NGELSER
ANTAG
Ansogeren må være fyldt 18 år, men ikke 28 år, sund og kraftig og have
fornoden synsstyrke samt normal horeevne og farvesans. Han skal være
fri for militærtjeneste, fraset genindkaldelser. Der kræves gode kundskaber i dansk og regning . En banehåndværkeraspirant skal have faglig
uddannelse, i almindelighed som tomrer eller maskinarbejder.

UDDANNELSE

Aspirantens uddannelse sker ved praktisk oplæring og deltagelse i det
på tjenestestedet forekommende arbejde. Efter fast ansættelse er der
adgang til deltagelse i kursus på jernbaneskolen og efter bestået eksamen til avancement til banenæstformand og baneformand.
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Modernisering og rationalisering har
også rort ved den gængse forestilling om statsbanernes signaler. Endnu kan man dog se de lange liner
hale og slække, nar stationen stiller
et signal på KØR eller STOP. Men
efterhånden har volt og ampere med
plus og minus overtaget arbejdet.
At holde rede på ledningernes virvar
og finde vej til det rette relais er
blot en del af signalarbejderens job.

SIGNALARBEJ DER
ASPIRANT

SIGNALMONTØR
ASPI ANT

SIGNALA BEJ DER,______ _ __

(7 . lkl.l

(3 . lk l.l

SIGNALF RMAND

MEKA IKER

OVERSIGNALFORMAND

OVERMEKANIKER

(7 . lkl

l

(10, og 12 . lkl. )

(10. lkl )

(12. og 15 . lkl.)

ELSES- BETi NGELSER
ANTAG
Ansog eren må være fyldt 18 år, men ikke 28 år, sund og kraftig og have
lornod en synsstyrke samt normal horeevne og farvesans . Han skal være
fri for militærtj eneste, fraset genindkaldelser. Der kræves gode kundskaber i dansk og regning . En signalmontoraspirant skal have faglig uddannelse i almindelighed som sm ed , maskinarbejder, finmekaniker, elektromekaniker, radiomekaniker eller elektriker.

UDDANNELSE

Aspiranten opl æres i vedligehold elses- og fejlretning sarbejd er ved sikringsanl æg m v. i forbind else med teoretisk undervisning på jernbanesko len. Efter bestaet eksam en og fast ansættelse gives udd annelse
til signalfo rmand eller mekaniker. Ikke-faglærte signalarbej dere kan
aflægge en handværkerprove , som giver ligestilling med faglærte signal montorer.
Vi ma ngler ikke mindst dygtig e folk til opstilling og vedligeholdelse af
det elektriske ledningsnet ved S-banerne i den kobenhavnske nærtrafik.
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Loko moti vføre r ... er det mon
ikke
på et eller ande t tidsp unkt enhv
er
dren gs drom . Og drom men kan
en
dag godt gå i opfy ldels e, hvis
man
da opfy lder de forud sætn inge r,
der
kræves. Det er indly send e, at
manden på loko moti vet skal kunn
e sit
kram . Han skal først og frem
mes t
kend e sin maskine . Men dern
æst
skal han til punk t og prikk e
være
inde i alt det, hvor på en bety
delig
del af jernb anen s sikke rhed bygg
er.

LOKOMOTIVMEDHJÆLPERASPIRANT

LOKOMOTIV

EDHJÆLPER

\7 . lkll

LOKOMOTIVASSISTENT
(10. !k l.)

_

______. LOKOMOTIVFØRERL-...-_
(12.

LOKOMOTIV NSTRUKTØR
(15 . 011; 18 . 1k1 l

LOKOMOTIVFØRER
(15 . lk l.1

LO KO MOTIVM ESTER
(1 5 . , 18. og 21 . lkl. )

ANTAG
ELSES- BETi NGELSER
Ansogeren må være under 28 år, sund og kraftig og mindst 165 cm hoj
samt have forneden synsstyrke, normal horeevne og farvesans. Han skal
være udlært som maskinarbejder, klejnsmed , elektromekaniker el. lign.
og være fri for militærtjeneste, fraset genindkaldelser. Der kræves
ædruelighed og god vandel. Forud for antagelsen afholdes en psykoteknisk prøve, som må bestås.

UDDANNELSE

I de 2 år, aspiranttiden normalt varer, får aspiranten en grundig oplæring i statsbanernes signal- og sikkerhedsbestemmelser og i betjening
og pasn ing af trækkraftmaterieilet gennem praktisk undervisning i forbindelse med kursus på jernbaneskolen afsluttende med eksamen. Efter
fast ansættelse gives videreg ående uddannelse i lokomotivtjenesten.
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Ganske vist er den tid næsten forbi,
hvor damplokomotiverne fyldte remiserne med en kulduftende romantik.
stedet

lyder

dieselmotorernes

kraftfyldte brummen . Men enten lokomotivet skulle fyres op eller MY
eller MX-maskinerne gores klar til
dagens dont, så har remisearbejderen sit job at gore. Og ikke det
mindst vigtige. Når lokomotivforeren
skal overtage maskinen, så ved han ,
at folkene i remisen har gjort deres
til rettidig afgang . sikker korsel og
rettidig ankomst - alt det, der hedder : det går som efter en køreplan .

REM ISEARBEJ ERASPIRANT

VOGNOPS NSMAND
(3. lkl .)

REMISE ORMAND
{7.,10. og 12 . lkl.)

ANTAG ELSES- BETi NGELSER
Ansøgeren må være fyldt 18 år, men ikke 28 år, sund og kraftig og have
fornøden synsstyrke samt normal høreevne og farvesans . Han skal være
fri for militærtjeneste, fraset genindkaldelser.

UDDANNELSE

I aspiranttiden, der normalt varer 2 år, uddannes aspiranten ved praktisk oplæring og deltagelse i det på tjenestestedet forekommende arbejde.
Efter særlig uddannelse og bestået prøve kan remisearbejderen blive
vognopsynsmand eller remiseformand .
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Trafikeleven begynder sin lobebane
ved statsbanerne i de helt unge år,
og gennemgår en meget omfattende
intern uddannelse, som ikke alene
skal kvalificere ham til at bære det
med togledelsen forbundne store ansvar, men også sætte ham i stand til
at bestride vidt forskellige arbejdsopgaver i billetkontorer, rejsebureauer og godsekspeditioner m.v. samt
opgaver af organisatorisk og administrativ art. For den unge, der begynder som trafikelev - og er gjort af
det rette stof - åbner livet ved statsbanerne de helt store muligheder.

TRAF

TRAFIKME

ELEV

TRAFIKASSISTENT
(8 .
)
OVERTRAFI
KASSISTENT
115
.I

OVERTRAFIKKONTROLLØR
( 2 1, lk l.)
REGNSKABSFØRER

Bl LLETKASSERER
(21, op; 23. lkl.l

121.

oi,:

23. lkl. l

TRAFI Kl SPEKTØR
(23 .,25. og 26. l kl. )

STATIONSLEDER
(21. lkl.)

KONTORCHEF
125. og 26, lk l.)
OVERTRAFIKI(27NSPEKTØR
. lk l.)

GODSEKSPEDITØR
(18 . , 2 1.,23. og 25. lk l.)

RUTEBILCHEF
(27. lk l.J

REJSEBUREAUFORSTAN DER
(21., 23 . ng 25. l k l.)

REGNSKABSCHEF
(27. !kl.I
DISTRIKTSCHEF
(28 . l k l.)

STATIONSFORSTANDER
(18. 2 1. ,23.,25. og
. lkl .)

AFDELINGSCHEF
(29. lk l .)

_ _ _ _ _ _ _ ,, GENERALDIREKTØREN " " - - ~ - - - (3o. lk l.)

ANTAGELSES-BETINGELSER
Ansøgeren må være fyldt 16 år, men ikke 20 år på tidspunktet for antagelsen, der finder sted midt i aug ust måned hvert år. Ansøg eren må end videre være sund og kraftig og have fuld synsstyrke, normal høreevne og
farvesans samt en tyd elig håndskrift.
Af skoleuddann else kræves bestået rea leksamen eller alm . forberedelseseksamen (evt. studentereksamen) .

UDDANNELSE

Elevuddannelsen, der varer ca. 3 år, begynd er med et orie nterende kursus på 6 ug er på jernban eskolen. Dereft er ind oves eleven i 7 måned er
på en mindre sta tion og i 19 måneder på en storre stat ion. Uddannelsen
afrundes med 3 måneders und ervisning på jern banesk olen med afsluttend e eksamen. Efter nogl e års tjeneste som trafi kassistent gi ve s en
vid ereg ående und ervisning und er et 2 måneders kursus på jernbanesko len .
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Det er vel de færreste, der tænker
på, at en færge eller et skib forlader
en af statsbanernes havne hvert Ste
minut døgnet rundt. Det fortæller
lidt om , hvilken rolle statsbanernes
søfartsvæsen spiller i dansk trafik.
Hver færge og hvert skib er bemandet med udsogte folk. På broen ,
på dækket og i maskinen kendes
kravet til sikkerhed . Vore søfolk ved ,
hvad team-work er. Derfor vil vi
helst have de bedste.

MATROSASPIRANT
MATROS (3. lkl.)
BÅDSMAND (7. lkl.)

ANTAG ELSES-BETINGELSER :

ikke fyldt 30 år, faret til so s i 36 måneder, heraf mindst 12 måneder som
ungmand og mindst 12 måneder som letmatros.

SKIBSFVRBØDERASPIRANT
SKI BSFYRBODE R (3. lkl.)
MOTORMAND (7. lkl.)

ANTAG ELSES-BETINGELSER:

ikke fyldt 30 ar og helst være sofyrboder.

STVRMANDSA SPIRANT
STYRMAND (15. lkl.)
SKIBSFORER (18., 21., 23. og 25. lkl.)
OVERFARTSLE DER (26. lkl.)
SKI BSINSPE KTOR (26. lkl.)
SOFARTSCHEF (27. lkl.)

ANTAG ELSES-BETi NGE LSER :

ikke fyld t 28 år, bestaet styrmands- og skibsførereksamen , have certifika t som radiotel egrafist ell er rad ioekspedient og erh ve rvet styrm andsbevis .

MASKINMESTERASPIRANT
MASK INMESTER (15. lkl.)
SKI BSMAS KINMESTER (18., 21 . og 23. lkl.)
IN SPEKTIONSMASKINMESTER (23. lkl.)
SKI BSMASKI NINSPEKTØR (26. lkl.)

ANTAGELSES-BETINGELSE R :

ikke fy ldt 31 år, have bevis som skibsmaskin mes ter af 2. grad. Som
aspirant skal bevis som skibsmaskinmeste r af 1. grad erhverves.
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Nye stationsbygninger, fjernstyring,
fjerntelefonanlæg, færgelejer, moderne

signalanlæg,

viadukter,

broer,

projektering af færger og skibe, af
godsvogne, af personvogne, af motorvogne, nye S-baner, tunnelbaner
... der er snart sagt ikke det tekniske område, der ikke findes indenfor statsbanernes rammer. Og her er
der brug for teknikere og atter teknikere ... civilingeniører, akademiingeniører, teknikumingeniorer, tekniske tegnere. De opgaver, der venter teknikerne hos statsbanerne, er
grundlaget for fremtidens trafik.

TEKNISK UDDANNET PERSONALE
I det foregående har der hovedsagelig været tale om stillinger, hvortil
uddannelsen finder sted i og bekostes af statsbanern('. Herudover beskæftiger statsbanerne også folk , der moder med en fuldt færdig uddannelse, som dog naturligvis efterhånden suppleres med specielle jernbaneerfaringer.
Blandt disse stillinger kan nævnes :

CIVILINGENIØRER
antages udelukkende i henhold til overenskomst mellem Dansk lngeniorforening og finansministeriet. Lonnen er fastsat i overenskomsten , og der
er mulighed for kvalifikationstillæg.

TEKNIKUMINGENIØRER
antages enten som aspiranter til tjenestemandsstillinger i 15. lkl. med
mulighed for avancement til 23. lkl. (som overbanemester, signalingenior
eller ingenior) eller som overenskomstlonnede i henhold til overenskomst mellem lngeniorsammenslutningen og finansministeriet. Der er
mulighed for kvalifikationstillæg til særligt egnede.
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ARKITEKTER
antages efter ove renskom st mell em Danske Arkitekters Landsforbund og
fin ansministeriet med Ion efter overenskom sten og med mulighed for
kvalifikation still æg til særl igt egnede.

KONSTRUKTØRER
antag es enten som aspiranter til tj enestemandsstillinger i 12. lkl . med
muligh ed for avanc ement til 23. lkl. (som overbanemester eller overkonstruktor) ell er efter ov erenskomst mellem Teknisk Landsforbund og fi nansministeriet med overenskomstløn og mulighed for kvalifikationstillæg til særligt egnede.

TEKNISKE TEGNERE
antages i henho ld til ove renskomst mell em Tekni sk Landsfo rbund og
finansministeri et. Lon g ives efter overenskomst, og for særligt egnede
er der mul igh ed for kva lifikat io nstill æg.

. . . bliver De tjenestemand ved statsbanerne, er De - foruden en række andre goder - sikret tryghed for Dem selv
og Deres familie gennem ...
automatisk lønstigning inden for lønningsklasserne
i 2.-12. lønningsklasse ydes tillæg hvert 2. år, i 15.- 28. lønningsklasse
hvert 3. år.

løn under sygdom
således at De - inden for en vis grænse - ikke lider økonomisk tab, hvis
De skulle blive ramt af sygdom.

muligheder for avancement
herom kan De læse nærmere foran under de enkelte stillingsgrupper.

gratis uniform og arbejdstøj
udleveres, hvis De bliver ansat i en stilling, hvormed der er forbundet
pligt til at bære uniform. Til andre, hvem det pålægges at bære uniform
i et vist omfang, ydes tilskud til udgifterne til uniform.

værdisikret pension
som ikke risikerer at blive undergravet af inflation. Retten til pension
indtræder fra det tidspunkt, De har været tjenestemand i 5 år efter det
fyldte 30. år - altså normalt i 35 års alderen. Fra dette tidspunkt vil der
i tilfælde af afsked på grund af sygdom kunne ydes pension. Pensionens
størrelse er aftrappet efter hvor mange års tjeneste, der er udført før
afskeden og afhængig af lønnens størrelse på afskedigelsestidspunktet.
Fuld pension opnås normalt ved 67 års alderen og udgør 60-70 % af
den sidst udbetalte løn.
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