
 

Machinist Arriva 
Functioneer jij het beste als je in je eentje kan werken, hou je van routine 
en heb je affiniteit met techniek? Volg dan de opleiding tot volledig 
bevoegd machinist en kom het team van Arriva in Friesland/Groningen 
versterken. 
 
Duurzaam, veilig en comfortabel – dat is reizen met Arriva 
 
Onze missie is om reizigers duurzaam, veilig en comfortabel te vervoeren 
naar hun bestemming. We hebben een sterke focus op trein- en 
busvervoer en dagelijks zetten we ons met een team van 5000 collega’s in 
voor onze reizigers. 
We zijn op zoek naar mensen met affiniteit voor techniek die het Noorden 
vanuit een nieuw perspectief willen ontdekken: vanuit de cabine van de 
Arriva trein! Word jij een van onze nieuwe machinisten? 
 
Machinist – jij hebt de teugels in handen 
 
Als machinist zorg jij dat onze reizigers op tijd, comfortabel en veilig 
aankomen op hun bestemming. Daarnaast voorzie je de reizigers van 
informatie over vertrek- en aankomsttijden of aansluitingen, op het perron 
of via de boordomroep in de trein. Eventuele kleine storingen onderweg 
los je zoveel mogelijk zelf op. Rangeren, rijden naar wasstraat of 
werkplaats en periodieke controles van het materieel behoren ook tot de 
taken van een machinist. Kortom, als treinbestuurder heb jij voor, tijdens 
en na de rit, de teugels in handen. 
 
Opleiding tot volledig bevoegd machinist – start januari 2017 
 
Voor deze uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid volg je bij 
Arriva een fulltime opleiding tot volledig bevoegd machinist. Deze duurt 
minimaal 3 maanden en wordt afgesloten met een examen. Theorie- en 
praktijkdagen wisselen elkaar af, waardoor je ook je toekomstige 
werkomgeving alvast leert kennen. Na de opleiding volgen nog rijdagen.  
Je zult deze opleiding mbv uitkering volgen dit zal in principe drie 
maanden duren. Na goed gevolg van het opleidingstraject krijg je een 
min max jaarcontract van Arriva van min. 23 uur en maximaal 36 uur. Na 
dat jaar krijg je bij goed functioneren een vaste aanstelling. 
 
Flexibel en goed salaris 
 
 Het salaris is € 2.049,62  bruto/maand o.b.v. 36 uur (vanaf 22 jaar). 

 Onregelmatigheidstoeslagen tot maximaal bruto € 250 per maand, 
afhankelijk van werktijden. 

 Start fulltime opleiding: januari 2017. 
 Werken naar wens: er is veel flexibiliteit in het aangeven van 

voorkeuren voor het werkrooster en daardoor altijd een goede balans 
tussen werk en privé. 

 Flexibel: na de opleiding kun je in overleg met Arriva 23 – 36 uur 
werken. 

 
 



 
Passie voor treinen en voor Noord Nederland? 
 
 Het gevoel voor veiligheid en verantwoordelijkheid zit in je bloed. 
 Stressbestendig, geconcentreerd en solistisch/individueel kunnen 

werken. 
 Affiniteit met techniek. 
 Je hebt minimaal VMBO TL werk- en denkniveau. 
 Je spreekt goed Nederlands en voor de Groninger kandidaten bij 

voorkeur ook Duits.  
 I.v.m. wisselende diensten (ook avond, weekend en feestdagen) is 

flexibiliteit belangrijk (24/7 beschikbaar). 
 Het werkgebied is Friesland/ Groningen, het is belangrijk dat je in een 

van beide provincies woont. 
 Vanaf januari fulltime beschikbaar. 
 
Informatie & Solliciteren 
Wil jij machinist worden en ben je vanaf januari 2017 fulltime beschikbaar?  
 
Meld je aan voor de functie van machinist. 
 Doe als eerste de kleurenblindheidstest! 
 Niet kleurenblind? Top! 
 Stuur tot en met vrijdag 28 oktober 2016 een mail naar 

machinistenarriva@pastiel.nl met jouw CV en motivatie waarom jij 
geschikt bent voor de functie van machinist bij Arriva.  

Station 1: Selectie 
Hoe gaat de selectie in zijn werk? 
 

De volgende stappen kun je verwachten: 
1. Selectie op basis van cv en motivatie door Pastiel. 

Voorgesprek door Pastiel; Wij zijn uiteraard benieuwd naar jouw 
achtergrond, motivatie, beschikbaarheid en nog een aantal andere 
praktische zaken. Ben jij nog steeds enthousiast en wij ook? Dan zullen 
we je door laten gaan naar de machinistendag. 
 

2. Machinistendag  
Ben je door de voorselectie dan word je uitgenodigd op een 
machinistendag bij Arriva waar je in groepjes kennis zult maken met 
toekomstige collega’s en het werk wat je wilt gaan doen. Er zullen ook 
speeddates gehouden worden met de leidinggevenden van Arriva. Op 
basis van deze dag ga je door naar de volgende ronde wat nog een 
gesprek betekent.  
 

3. Tweede gesprek bij Arriva  
Dit is een sollicitatiegesprek met een Teammanager en HR Adviseur 
van Arriva.  
 

4. Psycologisch onderzoek 
Na een positief sollicitatiegesprek vindt het psychologisch onderzoek 
plaats. Het onderzoek bestaat uit verschillende capaciteitentesten en 
een veiligheidskeuring. Daarnaast heb je een gesprek met één van de 
adviseurs om te kijken of jij een top match vormt voor deze functie. 
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5. VOG  

Je zult een formulier ontvangen voor het aanvragen van een VOG. 
Deze dien je zelf aan te vragen bij jouw gemeente. Doe dit zo spoedig 
mogelijk – een aanvraag kan wel 2-3 weken duren en je hebt het nodig 
voor de opleiding. 
 

6. Medisch onderzoek  
De laatste stap om toegelaten te worden voor de opleiding tot 
machinist is het medisch onderzoek. Dit is een medische keuring door 
het erkende instituut Zorg van de Zaak. Het onderzoek duurt ongeveer 
1 uur. keuring 

Station 2: Opleidingstraject 
Volledig bevoegd machinist 
Je volgt de fulltime opleiding tot volledig bevoegd machinist. Dit is jouw 
‘rijbewijs’ om als machinist aan de slag te kunnen. Na afronding van de 
opleiding ben je in staat om zelfstandig treinen te besturen. 
 
Theorie en praktijk 
De opleiding bestaat uit de onderdelen theorie en praktijk en deze 
wisselen elkaar wekelijks af. In de theorie worden de modules zoals het 
werk van machinist, veiligheidscommunicatie en reizigers behandeld. In 
de praktijkweken rij je mee met een volledig bevoegd machinist. 
Daardoor leer je jouw toekomstige werkplek alvast goed kennen. De 
cursussen kunnen op verschillende locaties in Nederland plaats vinden. 
 
Examen 
De opleiding duurt in principe 3 maanden. De startdatum wordt nog 
bepaalt. Je rondt de opleiding af met examens over de modules. Na het 
behalen van de examens kun je aan de slag met je eigen rijdagen. Deze 
vinden onder begeleiding van een aangewezen mentor plaats. Na het 
afronden van de rijdagen leg je een praktijkexamen af. 
 
Studieovereenkomst 
Voor de opleiding teken je samen met Arriva en Pastiel een 
proefplaatsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Hierin wordt 
vastgelegd dat beide partijen de intentie hebben om langdurig samen te 
werken.  

Eindstation: Jouw beginstation! 
Volledig bevoegd aan de slag!  
Heb je alle cursussen gevolgd en examens gehaald? Dan begin je daarna 
volledig opgeleid en bevoegd aan je nieuwe droombaan in het mooie 
Noorden. 
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