
 

  

 

 

 

 

 

 

Vi söker en ledare till Handels a-kassa! 
 
Är du en tydlig, modig och trygg person med stort intresse för att leda andra, 
välkommen med din ansökan. 
 
Beskrivning av verksamheten 
Handelsanställdas arbetslöshetskassas huvudsakliga verksamhet är att administrera 
arbetslöshetsförsäkringen enligt gällande lagstiftning med tillhörande krav för våra 
ca 169 000 medlemmar. Vårt arbete ska ske både effektivt och med högsta kvalitet. 
 
Nu söker vi en handläggarchef till Eskilstuna. 
 
Dina arbetsuppgifter 
Handels a-kassa verkar för en flexibel, effektiv och öppen organisation där 
medlemmarna känner sig nöjda och trygga med vårt arbete. I din roll som 
handläggarchef leder du 18 medarbetare som du har personal- och arbetsgivaransvar 
för. Du ansvarar för en egen budget och du sitter i kassans ledningsgrupp där du är 
rådgivande till kassaföreståndaren i verksamhetsövergripande beslut. 
 
Utbildning och erfarenhet 
Vi söker dig som förstår vikten av tydliga mål och vad som krävs för att nå dem. Du 
är trygg i dig själv och har förståelse för dina styrkor och det du har behov av att 
utveckla hos dig själv. Du fattar beslut som gynnar verksamheten och våra 
medarbetarare samt är en klar och transparent kommunikatör. 
Arbetslöshetsförsäkringen är ett komplext regelverk. Som chef för våra medarbetare 
är det viktigt att du förstår de vardagliga utmaningarna som finns samt kan arbetsleda 
i en myndighetsutövande verksamhet.  
Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning eller ledarskapsutbildning. 
Meriterande är erfarenhet av att arbeta med arbetslöshetsförsäkringen och/eller 
erfarenhet av att arbeta som arbetsledande chef med personalansvar.  
Vi kan även se det som meriterande om du har arbetat som teamledare, chefstrainee, 
projektledare eller har en pågående plan mot en chefstjänst hos din nuvarande 
arbetsgivare.  
 
Vi kommer att värdera dina personliga egenskaper högt i denna rekryteringsprocess. 
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Vi undanber oss hjälp av rekryteringsföretag eller liknande. 
 
Vi samarbetar med Handelsanställdas förbund och vill att du delar våra värderingar 
avseende frihet, demokrati och social rättvisa. 
 
Varaktighet, arbetstid 
Tillsvidare 
Heltid 
Vi tillämpar 6 månaders provanställning innan tjänsten övergår till en 
tillsvidareanställning. Arbetstiden är oreglerad med 39 timmar i veckan.  
Vi kan komma att använda oss av olika typer av tester i rekryteringsprocessen. 
 
Tillträde 
Enligt överenskommelse 
 
Ersättning 
Fast månads- vecko- eller timlön 
 
Så ansöker du 
Sista dag att ansöka är 4 mars 2018. Intervjuer planeras främst till den 7 mars. 
Din ansökan märkt med "Handläggarchef "inklusive CV och ett separat personligt 
brev mejlar du till akassan.personal@handels.se senast den 4 mars 2018. Vi vill att 
ditt personliga brev återspeglar det som anges i annonsen. 
Ansökan kan även skickas till e-postadress: akassan.personal@handels.se 
 
Kontakt 
Handläggarchef: Hanna Sipovic 010-450 83 80 
 
Facklig kontakt 
Facklig representant: Jessica Andersson Yusufi 010-450 84 08 
 
Företag 
Handelsanställdas Arbetslöshetskassa 
 
Adress 
Handelsanställdas Arbetslöshetskassa 
Smedjegatan 32 
632 20 ESKILSTUNA 
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