
 

 

Vi söker en erfaren handläggare 

Välkommen till ett sammansvetsat gäng! 

Vi söker dig som har erfarenhet av självständig handläggning inom arbetslöshetsförsäkringen. Hos oss 
blir du en viktig kugge och du kommer att få arbeta med allt från medlemsinträden till företagarutred-
ningar och återkrav. Eftersom vi är en mindre arbetsplats är det viktigt för oss att du är social, har god 
samarbetsförmåga, teamkänsla och att du delar med dig till kollegorna av dina kunskaper. Du är också 
serviceinriktad och tycker om att prata med våra medlemmar. 

Vi sitter i trevliga lokaler på Kungsgatan, mitt i Stockholm city. För närvarande får de medarbetare 
som önskar arbeta hemifrån. Efter att restriktionerna tagits bort kommer vi att ha en flexibilitet vad 
gäller arbete hemifrån. 

Arbetsuppgifter 
 Att självständigt utreda och fatta beslut i ersättningsärenden enligt lagen om arbetslöshetsförsäk-

ring (ALF) och medlemskap/medlemsavgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor (LAK). 

 Att informera och vägleda arbetssökande om hur man ansöker om arbetslöshetsersättning. 

Erfarenhet 
 Du handlägger försäkringsärenden självständigt. Erfarenhet av medlemsärenden är meriterande.  
 Du har god kännedom om handläggningssystemet ÄGA samt applikationen Mina sidor/Våra sidor. 

Har du erfarenhet av MIR är det en fördel. 
 Du har god kommunikationsförmåga och kan förklara komplicerade regler på ett enkelt sätt.  
 Du är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. 
 Du är organiserad och klarar även av att arbeta tidvis under ett högre arbetstryck. 

Då vi är en mindre arbetsplats kommer vi att värdera dina personliga egenskaper högt. 

Om anställningen 

Arbetstid: Tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. 
Lön:  Månadslön. 
Tillträde:  Snarast möjligt. 

Frågor om tjänsten kan ställas till 
Daniel Asker  Kassaföreståndare, 08-519 319 05 
Mattias Nyberg  Biträdande kassaföreståndare/försäkringsansvarig, 08-519 319 27 
Janet Eriksson  Arbetsmiljöombud, 08-509 319 26 

 

 

Ledarnas arbetslöshetskassa passar dem som har en chefsbefattning, är egen företagare eller har en annan  

ledande befattning. Ledarnas arbetslöshetskassas huvuduppgift är att administrera arbetslöshetsförsäkringen 

och betala ut ersättning till arbetslösa medlemmar. 



 

 

 

Skicka din ansökan med CV till jobb@ledarnasakassa.se senast den 30 september 2021. Vi kommer att 
genomföra intervjuer löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan sista svarsdatum. 
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