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Vi söker en applikationsansvarig till SMÅA 

 
 

Om SMÅA 

Småföretagarnas a-kassa (SMÅA) har som vision att Sveriges alla företagare är medlemmar 
i en a-kassa och förstahandsvalet är SMÅA. SMÅA är en arbetslöshetskassa för företagare 
och deras familjemedlemmar, som arbetar i små- och medelstora företag samt anställda 
föreståndare inom drivmedelshandeln och som vill försäkra sig mot inkomstbortfall vid 
arbetslöshet. Företaget ska vara verksamt i Sverige. SMÅA har idag 51 anställda, 113 000 
medlemmar och verksamheten bedrivs från ett kontor i centrala Stockholm.  
 
På SMÅA är det högt i tak och nära till ledning och alla har möjlighet att påverka sitt 
arbetsklimat. Som medarbetare är du väl omhändertagen och alla jobbar utifrån samma 
värdegrund. 
 

Vi söker dig som  

Tycker om att ge service och lösa problem. Du har kompetens inom 
arbetslöshetsförsäkringen och har kunskap och ett stort intresse av våra system.  
 
Som applikationsansvarig kommer du arbeta med att serva och stötta organisationen i alla 

delar runt våra IT-system. Du kommer att arbeta med att ge support och service till våra 

användare i bland annat olika typer av frågor, beställningar och fel som uppstår i systemen 

och att utbilda våra användare. Viktiga arbetsuppgifter är även att förvalta våra system, samt 

att arbeta med ständig utveckling och förbättring som innebär att bland annat kunna agera 

beställare och kravställare gentemot olika leverantörer. Du kommer även att medverka vid 

system-och acceptanstester. Att delta och ibland driva olika IT-relaterade uppdrag och 

projekt är också vanligt förekommande.  

 
 Utbildning och erfarenhet  
 

• Utbildad a-kassehandläggare, alternativt på annat sätt har kompetens inom 
arbetslöshetsförsäkringen  

• Arbetat med a-kassornas IT-system 

 
Meriterande  
 

• Arbetar eller har arbetat som applikationsansvarig  

• Arbetar eller har arbetat inom IT-drift  

• Arbetar eller har arbetat med kravställning och test  

 

Tjänsten är på heltid. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt 
överenskommelse. 
 
Ansök genom att skicka personligt brev och CV till katrin.aslan@smakassa.se senast 28 

februari 2018.  Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in ansökan. 
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Har du frågor kan du kontakta enhetschef Katrin Aslan på katrin.aslan@smakassa.se eller 

072-511 65 14. Du kan också kontakta fackliga företrädarna (Unionen) Jessica Eliya på 08-

723 44 85 eller Christoffer Östnaes (Akademikerna) på 08-723 44 79. 
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