
 

 

 

IF Metalls arbetslöshetskassa är den fjärde största a-kassan i Sverige med ca 300 000 medlemmar, 

varav närmare 25 procent är kvinnor. Medlemmarna finns inom bl.a. verkstads-, bil- och 

kemiindustrin, gruvor, läkemedelsbolag och tvätterier. IF Metalls arbetslöshetskassa har 

handläggning på 36 lokalavdelningar runt om i landet. Totalt har a-kassan ca 100 anställda varav 28 

personer är placerade på huvudkontoret i Stockholm. IF Metalls arbetslöshetskassa är en feministisk 

organisation och våra värderingar grundar sig på alla människors lika värde. Vi eftersträvar 

mångfald i alla avseenden och en god arbetsmiljö för alla. Vi erbjuder dig ett professionellt, 

meningsfullt och utvecklande arbete. 

 

Till vår avdelning i Halmstad söker vi en  

a-kassehandläggare/administratör  
 
IF Metall Halland söker en a-kassehandläggare/administratör till förbundsavdelningen i 

Halmstad. Tjänsten utgör en hundraprocentig anställning fördelad på 75 procent för 

handläggning av a-kasseärenden och 25 procent för administrativt arbete i avdelningen. 

 

Arbetet som a-kassehandläggare innebär att 

 självständigt handlägga alla typer av förstagångsbeslut  

 hantera medlems- och avgiftsfrågor 

 ha kontakt med medlemmar, arbetsgivare och myndigheter  

 

Arbetet som administratör innebär  

 att ge service till medlemmarna via telefon och besök på avdelningen 

 att administrera i medlemsregister  

 att hantera in- och utträden 

 att utföra allmänna kontorsgöromål 

 att hantera växel/reception var 6:e fredagseftermiddag  

 

Vi söker dig som 

 har gymnasial utbildning 

 har minst två års erfarenhet av administrativt arbete inklusive arbete med IT-system 

 är serviceinriktad och har empatisk förmåga med bibehållen professionalitet 

 är ansvarskännande, noggrann, självgående och har initiativförmåga  

 är flexibel och stresstålig med förmåga att prioritera 

 har en väl utvecklad samarbetsförmåga 

 kan uttrycka dig väl i tal och skrift och tycker om att informera och ge råd till våra 

arbetslösa medlemmar 

 behärskar engelska i tal 

 

Det är meriterande om du 

 har a-kasseutbildning, facklig utbildning eller annan arbetsrättslig utbildning 

 har erfarenhet av a-kassehandläggning samt kunskaper i ALF och LAK, ÄGA, OAS 

 har erfarenhet av att arbeta med reskontra 

 har erfarenhet av att arbeta i medlemssystem 

 behärskar eventuellt ytterligare språk förutom svenska och engelska 

 har körkort 



 

 

Du som söker tjänsten delar arbetarrörelsens värderingar. Vi strävar efter en jämnare 

könsfördelning och ser därför gärna män som sökande. Tillträde snarast. Lön enligt 

kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. 

 

Ansökan 
Sista ansökningsdag 2018-02-18 

Vi tar emot ansökan med personligt brev och CV via e-post till postbox.avd44@ifmetall.se 

Skriv ”Ansökan a-kassehandläggare/administratör” i rubrikraden. 
 

Kontaktpersoner 
Tony Stané, personalansvarig ombudsman i avdelningen, 035-180 162 

Helena Wiberg, HR-chef på a-kassan, 070-918 20 30 
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