
 

  

 

 

Vill du arbeta som försäkringsadministratör 
hos oss i Luleå?  

Handels a-kassa har i uppdrag att hantera arbetslöshetsförsäkringen för våra ca: 168 000 
medlemmar. Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring vid arbetslöshet och vårt 
arbete påverkar våra medlemmars vardag. Vi arbetar för att vara en flexibel, effektiv och 
tillgänglig organisation så att våra medlemmar känner sig nöjda och trygga med vårt arbete. 

Vi inrättar nu en ny funktion som försäkringsadministratör i Luleå.  

Som försäkringsadministratör arbetar du nära vår försäkringsansvarige och ansvarar bland annat 
för att:  

• genomföra riskanalyser och kontroller, 

• dokumentera och följa upp våra processer, 

• lägga upp samt uppdatera information i vårt intranät och på vår webbplats, 

• kvalitetssäkra vår skriftliga kommunikation, och  

• administrera och dokumentera möten 
avseende arbete som är kopplat till arbetslöshetsförsäkringen. 
 
Utöver det ingår även att utreda och skriva förslag till beslut för styrelsen i omprövning av beslut 
om uteslutning samt utträde på grund av obetalda avgifter. 
 
Du som söker har bred och djup erfarenhet av arbete med arbetslöshetsförsäkringen. Arbetet 
ställer höga krav på sociala färdigheter som gör att du klarar att arbeta effektivt tillsammans 
med andra. Du får saker klara inom utsatt tid och du triggas av att arbeta resultat- och 
målorienterat. Du har ett intresse av att förbättra verksamheten, tänka nytt och du arbetar 
strukturerat. Vi är en organisation i ständig förändring som ställer höga krav på flexibilitet och 
förmåga att kunna omvandla nya direktiv till det dagliga arbetet. Utöver detta kräver arbetet 
datorvana. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som gör att du platsar i 
vårt team! 

Tjänsten som ska tillsättas är en tillsvidareanställning och på heltid med tillträde efter 
överenskommelse. 

Du som söker har minst gymnasial nivå på din utbildning. Din ansökan, märkt med 
”Försäkringsadministratör” inklusive personligt brev och CV mailar du till 
akassan.personal@handels.se senast 31 januari 2018. 

Kontaktpersoner: Frågor om tjänsten besvaras av Pernilla Nilsson, verksamhetschef, på telefon 
010-450 84 70. Facklig representant: Lena Aronson 010-450 84 51 och Maria Nyström  
010-450 84 47. 

Vi samarbetar med Handelsanställdas förbund och vill att du delar våra värderingar avseende 
frihet, demokrati och social rättvisa. 

 

 


