
Et ansøgningsskema til antagelse som trafikelev ved statsbanerne bedes sendt til 

Navn 

Nøjagtig postadresse 

• Eksamen er nu snart forbi. - ~;=u 
Det fmte spocg,mål, dec meldec sig ec • h,ad ,k,I ";,\'f;:.;. Hec 
gælder det at vælge rigtigt, så der ikke går for mange af de kostbare 
unge år til spilde. Det er et af de tidspunkter i ens liv, hvor det betaler 
sig at tænke sig om før valget træffes . Det er farligt at lade sig friste 

af en øjeblikkelig høj løn. Det er fremtiden, det gælder. Man bør derfor 

undersøge, om det arbejde man vælger er interessant, og om lønbetin-

gelserne frem i tiden er gode. 

Det er derfor vi gerne vi l gøre opmærksom på Danske Statsbaner som 

arbejdsgiver og de muligheder der bydes, når man søger statsbanerne 

for at bl ive trafikelev . 

Danske Statsbaner antager hvert år i august måned ca 60 trafikelever, 

både mandlige og kvindelige, der efter en grundig uddannelse inden-

for så godt som alle grene af statsbanerne, har gode muligheder for at 

få en l ivsst illing, der er ansvarsfuld, interessant og afvekslend e. 

Allerede som trafikelev vil De få med togtrafikken at gøre. De vjl opleve 

den glæde og spænding, der er ved at være med til at få tog med 

rejsende eller gods frem i rette tid . De vil opleve rangerpersonalets 
interessante arbejdsområde, stifte bekendtskab med det kørende tog-

personales arbejde, lære det travle liv på godseksped itionen at kende, 
kort sagt få et arbejde, der for mange er en hobby. 

De kan henvende Dem på nærmeste jernbanestation og få udleveret et 
ansøgningsskema, eller også kan De blot afsende brevkortet, som findes 

på bagsiden af denne tryksag, efter at det er udfyldt med Deres navn 

og adresse. Et ansøgningsskema vil da straks blive tilsendt. Når ansøg-

ningen er udfyldt, afleveres den personligt til stationsforstanderen på 

en jernbanestation sammen med dåbsattest og eksamensbeviser samt 

eventuelle anbefalinger. 



Antagelsesbetingelser: 

Det kræves, at ma n 

er fyldt 16, men ikke 20 år, 
er sund og kraftig, har fuld 
synsstyrke, normal høreevne 
og norma l farvesans, 
har en god og tyde li g håndskrift 
og har bestå et enten real eks-
amen eller alm forberedelses-
eksamen ( evt studentereks-
amen). 

Når denne eksamen er bestået, er forudsætningerne for udnævnelse til trafikmedhjælper og 
senere, såfremt trafikmedhjælpertiden forløber tilfredsstillende, til trafikassistent til stede. 

For at en trafikassistent skal kunne avancere til de højere stillinger ved statsbanerne, 
må han efter nogle års praktisk uddannelse bestå en afsluttende eksamen. 

Lønninger er i øjeblikket nogenlunde af følgende størrelse: 

trafikelever 1. år 4.900 kr. årlig 
2. - 6.200 -
3. 6.800 -

trafikmedhjælpere 4. 9.300 -
5. - 11.100 -

trafikassistenter 6.- 7. - 12.400 -
8.- 9. - 13.300 -

10.-11. 14.700 
12.-13. - 15.700 -
14.-16. - 16.600 

overassistenter fra 17.600 -
til 21.400 -

Herefter er der mulighed for avancement til højere tjenestemands-
stillinger, hvis årlige lønninger går fra 21.400 kr til 73.400 kr. 

LO UWS TRYK 

Uddannelse: 

Straks ved antagelsen , der normalt finder sted pr 16. august, vil De komme på et kortere 
kursus på Jernbaneskolen i København , hvor der gives en foreløbig orientering om den 
virksomhed, De nu skal tjene og om det arbejde , De vil blive sat til under den frem-
tidige tjeneste på stationerne. 

Efter kursusafslutning vil De komme til at gøre tjeneste på en landstation, og her få 
lov til at deltage i det alsidige arbejde, der forekommer på en sådan station f eks 
sikkerhedstjeneste, billetsalg, godsekspedition samt post- og telegramekspedition . Side-
løbende med dette arbejde må gennemgås en del læsestof om arbejdet ved jernbanerne. 
Tjenesten på denne station varer i 7 måneder, og når de er forløbet , indkaldes der til en 
foreløbig prøve, hvis formål er at konstatere, om man egner sig til fortsat uddannelse ved 
statsbanerne. Er De egnet, forflyttes De til en større station . Opholdet her varer ca 
19 måneder, og under dette får De en grundig undervisning i alle stationens arbejds-
områder, herunder også i togtjeneste. Så går turen påny til Jernbaneskolen i København , 
hvor et kursus på 13 uger afsluttes med trafikmedhjælpereksamen. 

GENERALDIREKTORATET FOR STATSBANERNE 

Sølvgade 40, 

København K 

frankeres 
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