
 
 

Vikarierande handläggare till Transports A-kassa - Jönköping
 

 

 
 
Är du nyutexaminerad eller har ett intresse för samhällsfrågor och 
handläggningsarbete och vill fördjupa dina kunskaper ytterligare? Är du en 
administrativ stjärna med ett pedagogiskt och tydligt sätt som söker ett arbete där 
du får hjälpa andra, då är det dig vi söker efter!  

Beskrivning 

Perido söker just nu en handläggare till Transports A-kassa på 1 års vikariat. Vår 
kund är en medlemsorganisation som har en bred målgrupp och riktar sig till bland 
andra chaufförer, lager- och terminalarbetare och personal inom civilflyget. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm och denna tjänst är förlagd i Jönköping, där du blir 
en del av en grupp härliga handläggarkollegor.  

För att kunna hantera alla medlemsärenden på bästa sätt kommer du få en grundlig 
introduktion på plats i Jönköping samt en utbildning på huvudkontoret i Stockholm 
under våren. Under utbildningen får du lära dig vilka lagar som styr ditt arbete och 
hur dessa appliceras i praktiken. Det är en stor fördel att ha antingen en 
högskoleutbildning eller god erfarenhet av utrednings- eller handläggningsarbete i 
bagaget. 

Din huvudsakliga uppgift är att handlägga medlemmarnas ansökningar om 
arbetslöshetsersättning och med det tillkommer en hel del extern kontakt med olika 
myndigheter, tidigare arbetsgivare och andra instanser. Telefonen och datorn är dina 
främsta arbetsredskap och du kommer dagligen ha kontakt med medlemmar som 
ringer in och ställer frågor om både stort och smått. Du tar emot, handlägger, fattar 
beslut och tilldelar medlemmarna beslut i deras ärenden på ett lösningsorienterat 
sätt. Din sociala förmåga kommer alltså att ta dig långt, medan ditt pedagogiska 
sinnelag tar dig hela vägen i hamn. Genom att kunna vara lugn, tydlig och ödmjuk i 
kommunikationen med medlemmarna ökar chansen för ömsesidig förståelse. Det är 
till din fördel om du är stark, trygg i dig själv samt har en god administrativ förmåga 
och givetvis har du stöd av både kollegor och lagstiftning. 

Är det dig vi letar efter? Varmt välkommen med din ansökan redan idag! 

Kravprofil 

• Erfarenhet inom administration och service eller högskoleutbildning i 
exempelvis statsvetenskap, samhällsvetenskap, sociologi eller juridik 



 
• God datorvana och kunskaper i Microsoft Office-paketet 
• Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift 

Meriterande 

• Vana av att använda telefonen som arbetsredskap 
• Goda kunskaper i språk utöver svenska  

Omfattning och tillträde 

Heltid, vikariat på 1 år med stor chans till förlängning. Tillträde så snart som möjligt. 

Vid fackligt relaterade frågor, vänligen kontakta Transports A-kassas fackliga 
representant på Handelsanställdas förbund, Lina Nilsson: 010–4803522 

Ansökan 

Denna rekrytering hanteras av Perido och vi önskar att ansökningar och frågor riktas 
till dem. Ansökan görs via Peridos hemsida www.perido.se/jobb/vikarierande-
handlaggare-till-transports-a-kassa-jonkoping/ 

Vid första kontakten med ansvarig rekryterare hos Perido får du mer information om 
oss och tjänsten. Så länge annonsen finns på deras hemsida är tjänsten sökbar. 

Perido 

Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn, som vuxit 
stadigt sedan starten 2003. Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på 
jobbet. Detta inkluderar våra medarbetare, våra kunder och våra konsulter – något 
som syns i hög konsultnöjdhet i interna undersökningar år efter år. Vi består idag av 
70 medarbetare internt och över 700 konsulter på uppdrag över hela landet. Våra 
uppdrag finns inom många olika branscher på allt ifrån storbanker, multinationella 
IT-bolag, världsledande telecomföretag, hälsoorganisationer, statliga myndigheter 
och mindre privata företag. För att måna om en trygg och säker arbetsmiljö är vi 
anslutna till kollektivavtal. Om du har någon akut fråga kan du mejla vår 
frågemejl, du får svar inom 24 timmar på vardagar. Ange tjänstens 
referensnummer 30607 i ämnesraden.  

Kontakt 

Frågor: fraga@perido.se 

Hemsida: www.perido.se 
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