
 

 

 

 

Kreativ handläggarchef 

Vi tror på ett arbetsklimat som kännetecknas av glädje och kreativt tänkande. Det gör oss till en 

trivsam och intressant arbetsplats. Vi är tillgängliga, flexibla och har en effektiv organisation med 

målsättning att skapa trygghet och nöjda medlemmar. Vi tror även på trygga ledare som motiverar och 

skapar goda förutsättningar för våra medarbetare. 

Vi erbjuder framåtlutade och kreativa arbetssätt, en värderingsstyrd organisation och ett kompetent 

team. 

Tycker du att ovan låter intressant och är det i linje med dina värderingar, så finns det nu möjlighet att 

få vara med och leda en av enheterna inom Handels a-kassa som handläggarchef. 

Arbetsbeskrivning: 

Rollen som handläggarchef är bred och innebär ett helhetsansvar för såväl verksamhet som personal. 

Du har personal- och arbetsgivaransvar för ca. 17 medarbetare. Det innebär att du ansvarar för 

arbetsmiljö, rehabilitering, utveckling och lönesättning. Du har resultatansvar för enheten och ingår i 

kassans ledningsgrupp om 8 personer och rapporterar till regionchefen i Eskilstuna. Du arbetar 

operativt, med ett analytiskt tänk för att driva verksamheten framåt med tydliga mål och i samverkan 

med de övriga handläggarcheferna. Du håller en tät dialog med andra orter som Luleå och Stockholm. 

Tjänsten är placerad i Eskilstuna och resor kan förekomma. 

Kvalifikationer: 

Du har adekvat högskoleutbildning för tjänsten eller en längre tids erfarenhet av likande arbete. Du 

behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i både i tal och skrift. Du är systemvan och drivs av 

digitalisering och verktyg som främjar utveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet av att 

arbeta i en lagreglerad och/eller målstyrd verksamhet.  

Meriterande är också om du har några års erfarenhet av personalansvar inom myndighet, kommun 

eller att du har erfarenhet av ledningsarbete från en a-kassa. Vi lägger stor vikt vid personlig 

lämplighet och vi kan även vara öppna för att detta kan vara ett av dina första chefsjobb. Du kan även 

komma från en team-, grupp- eller projektledarroll sedan tidigare. 

Du är en trygg person med personlig mognad, som känner dina styrkor likväl som dina 

utvecklingsområden och räds inte för att få eller ge feedback för att utveckla andra som att utvecklas 

själv. Du tar beslut grundat på fakta och har en analytisk ådra. Du drivs och motiveras av att få leda 

andra och ser kommunikation som ett av dina främsta verktyg för att nå resultat. Som person är du 

lyhörd, självgående och engagerad. Du skapar förtroende och är en drivande inspiratör för din 

arbetsgrupp. För att lyckas i rollen är det viktigt att du vågar vara kreativ och har god förmåga att driva 

frågor från analys till genomförande. Du får ofta höra att du är modig och motiverar andra till goda 

prestationer och välmående. Du skapar god energi omkring dig. 

Omfattning: Tillsvidareanställning med 6 månader provanställning. Arbetstiden är oreglerad med 39 

timmar i veckan. Tillträde enligt överenskommelse. 

Sista ansökningsdag: 2018-09-02. Urval sker löpande. 



 

 

För mer information: I denna rekrytering samarbetar vi med randstad i Eskilstuna, för mer 

information kontakta gärna rekryteringskonsulter Jenny Bolinder 073-3313512 eller Patricia Classon 

073-3434186. 

Facklig kontakt: Camilla Bryngelsson 010-4508395 

Handelsanställdas arbetslöshetskassas huvudsakliga verksamhet är att administrera 

arbetslöshetsförsäkringen enligt gällande lagstiftning med tillhörande krav för våra ca 167 000 medlemmar. 

Vi samarbetar med Handelsanställdas förbund och vill att du delar våra värderingar avseende frihet, 

demokrati och social rättvisa. 
 


