
Vi har mer än 570 000 medlemmar som arbetar i över hundra yrken. 80 procent av våra medlemmar är kvinnor och de flesta har 
kommuner och landsting som arbetsgivare. Vi har 8 kontor varav ett huvudkontor. 

Vår kärnverksamhet är att betala ut ersättning till våra arbetslösa medlemmar. För mer information om oss besök vår webbplats 
www.kommunalsakassa.se. 

Kommunals a-kassa söker en omprövare

Utbildning och erfarenhet
Du ska ha mycket goda kunskaper i arbetslöshetsförsäkringen 
och får gärna ha eftergymnasial utbildning inom samhällskun-
skap eller juridik.
För att passa i rollen ska du också vara en person som tar ansvar 
för att utveckla arbetet tillsammans med ditt team.

Du ska ha sinne för detaljer och vara noggrann när du handläg-
ger. För att kunna hitta de bästa lösningarna för verksamheten 
och för att vi ska få resultat på vårt arbete behöver du också 
kunna se till helheten för våra medlemmars likabehandling.

Ansökan och anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare på heltid och vi tillämpar sex månaders 
provanställning. Du kommer att sitta på vårt huvudkontor i 
Stockholm.

Tillträde sker enligt överenskommelse.  
Vi har kollektivavtal med Handels. 

    -Skicka ditt CV och personliga brev till 
akassan.rekrytering@kommunal.se
-Märk ansökan ”Omprövare”
-Sista dag för ansökan 11 december 2018

Det kan bli aktuellt med ett arbetsprov.

Har du frågor?
Om du har frågor kring tjänsten kan du kontakta:

Försäkringschef Anna-Katarina Hammarberg.
anna-katarina.hammarberg@kommunal.se 
010-442 74 85

Facklig kontaktperson Britt-Marie Boström.
britt-marie.bostrom@kommunal.se 
010-442 75 64

Välkommen med din ansökan!

Vi ser att du bland annat är:
   - Samarbetsinriktad.
   - Målfokuserad.
   - Trygg i dig själv.
   - Vetgirig.
   - Bra på att prioritera ditt arbete.
   - Empatisk.

Du behöver inte ha jobbat som omprövare tidigare och vi kom-
mer att ta stor hänsyn till dina personliga egenskaper.

Är du vår nya medarbetare?
Vi söker en medarbetare som ska ingå i vårt omprövningsteam med placering på vårt Huvudkontor i Stockholm.  Vid sidan av omprövningsarbe-
tet kommer du vid behov bland annat att arbeta med uteslutningar och polisanmälningar.


