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Voor het traject Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (ZHO) is Syntus per direct op zoek naar een 
 

MACHINIST (m/v) 
1 fte 

 
Standplaats: 
Zutphen. 
 
Werken bij Syntus: 
Syntus verzorgt openbaar vervoer op de Veluwe, in Gelderland, in Midden-Overijssel en in Twente. Onze 
klanten zijn onze gasten, die wij graag op een ontspannen en veilige manier met onze bussen en treinen 
naar hun bestemming brengen. Dat vinden wij logisch. Het is onze ambitie om dit (on)gewoon goed te 
doen. Met het bieden van een veilige reis, up-to-date reisinformatie en een chauffeur of machinist die 
optreedt als perfecte gastheer of gastvrouw. Zodat onze gasten na afloop echt het gevoel hebben 'een 
goede reis te hebben gehad'.   
 
Syntus is een 100% dochteronderneming van de wereldwijde mobiliteitsonderneming Keolis. 
 
Als machinist bij Syntus werk je in een klein team van ongeveer 16 machinisten. Je kent je collega’s, 
maar werkt zelfstandig op het traject Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (ZHO). Iedere dag is anders, iedere 
treinreis is anders. Je hebt aandacht voor de reizigers en zorgt ervoor dat zij op tijd, comfortabel, veilig 
én energiezuinig op hun bestemming arriveren. Je geeft op een duidelijke manier reizigersinformatie via 
de treinomroep. Ook buiten de trein weten reizigers je te vinden; op het perron ben je het 
aanspreekpunt vanuit Syntus wanneer er vragen zijn. Je hebt veel overleg met de verkeersleiding, de 
vakinhoudelijk leidinggevende en collega-machinisten. Je ontvangt leiding van de teammanager Rail.   

De arbeidsvoorwaarden worden geregeld op basis van de CAO MultiModaal. 
 
Kortom, als machinist bij Syntus heb je een afwisselende, uitdagende en verantwoordelijke baan.  
 
Functie eisen:  
We zetten je graag zo snel mogelijk in als machinist en vragen daarom een afgeronde opleiding tot 
machinist. Ook verwachten we dat je flexibel inzetbaar bent, in de buurt van de standplaats woont en 
de Nederlandse taal goed beheerst. Het is belangrijk dat je als machinist goed kunt zien, goed kleuren 
kunt onderscheiden en goede oren hebt.  

Daarnaast verwachten we dat je goed zelfstandig kunt werken en rustig blijft in stressvolle situaties. Je 
bent helder en duidelijk in je communicatie, je kunt snel handelen (in geval van calamiteiten) en je kent 
je verantwoordelijkheden. Je kunt goed met verschillende type mensen overweg, bent representatief, 
heb je een alerte en attente instelling en bezit gevoel voor veiligheid en techniek.  
 
Een psychologische en medische keuring zijn onderdeel van de procedure. 
 

http://www.keolis.com/
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Solliciteren of meer informatie: 
Wil je deel uitmaken van het enthousiaste, professionele team ZHO? Dan kun je je sollicitatie t/m 30 
oktober richten aan hrm@syntus.nl.  
 
Voor meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Tibor 
Naberhuis, teammanager Rail, via telefoonnummer 06-43367909.  
 

mailto:hrm@syntus.nl

