
For år tilbage var buschauffør Connie 
Søderberg involveret i en bilulykke, 
der gjorde, at hun efterfølgende ikke 
kunne varetage en fuldtidsstilling. 
Hun ønskede ikke at blive førtids-
pensionist og tog derfor imod en 
fleks-revalideringsstilling som time-
lønnet chauffør. 

”Min lyst til at køre bus kommer fra 
hjertet. Hvis ikke du brænder for dit 
job og har et smil på læben hver dag, 
skal du slet ikke være buschauffør. 
Det vigtigste er, at kunderne får en 
god busoplevelse, også selv om job-
bet til tider kan være udfordrende,” 
siger hun og fortæller, at hun selv 
har mødt udfordringerne i form af et 
overfald og et røveri, mens hun har 
været alene i bussen. 

På trods af de voldsomme oplevelser 
kan Connie Søderberg slet ikke und-
være buschauffør-jobbet. Hun iden-
tificerer sig så meget med sit job, at 
hun ligefrem kalder det en livsstil. 

Et dyrebart job
”Efter ulykken var jeg slet ikke klar til 
at stoppe med mit arbejde som bus-
chauffør. At jeg i dag kun arbejder 
som timelønnet chauffør betyder, at 
jeg stadigvæk kan passe et arbejde, 

og det giver mig selvtillid,” siger hun.

Connie Søderberg sætter en ære i at 
være opmærksom på passagerernes 
behov. Hun sørger for at køre helt 
ind til fortovskanten, sænke bussen, 
så alle nemt kan komme om bord, 
og give et muntert ord med på vejen. 
Og så nyder hun at være en del af en 
broget og ressourcestærk medarbej-
derstab. 

”Jeg skelner ikke imellem, om min 
kollega er muslim, kristen, mand el-
ler kvinde. Jeg respekterer de men-
nesker, jeg omgås. Det er dyrebart 
for mig. Derfor er jeg altid smilende, 
venligt hilsende og glad for at give 
et kram, hvis det bliver nødvendigt,” 
siger hun.

jobbet giver selvtillid

Efter en bilulykke var Connie Søderberg tvunget til at vælge mellem en fremtid 
som førtidspensionist eller fleksjobber. Hun valgte det sidste og glæder sig i dag over 
et arbejdsliv, der både giver hende selvtillid og værdi. 

”Hvis ikke du brænder for 
dit job og har et smil på 
læben hver dag, så skal du 
slet ikke være buschauffør”
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I min fritid 
 
Det er især Connie Søderbergs 
børnebørn, der betyder noget for 
hende. Men de er ikke de eneste, der 
tager timer af hendes fritid. De seks 
chihuahua-hunde, som hun avler 
på, samt glæden ved at danse jive 
på nu 28. år er også med til at holde 
hende i gang. 

Det bedste ved mit arbejde

For Connie er arbejdet som bus-
chauffør en livsstil. Hun elsker sit 
arbejde og har valgt at fortsætte på 
færre timer, efter hun kom ud for en 
bilulykke.

Jeg sætter en  
ære i at levere den 
bedste service 
 – også selvom 
det er snevejr, og 
bussen er forsinket

connie 
søderberg
Alder: 65 år 

Stilling: Buschauffør i Roskilde,  
ansat siden 1991. ”

”
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