
  

 
 

Vi är a-kassornas service- och intresseorganisation. Som anställd hos oss bidrar du till att 
3,6 miljoner medlemmar i 27 a-kassor kan administrera sina ärenden så enkelt och enhetligt 
som möjligt. Läs mer på www.sverigesakassor.se.  

 
Sveriges a-kassor söker en tekniskt fokuserad 
teamledare för integration och automatisering 
Vi söker för tillsvidareanställning en person med erfarenhet av, att ur ett tekniskt perspektiv, 
leda och vidareutveckla operativa team på daglig basis. På bästa adress i hjärtat av 
Stockholm blir du en del av en spännande organisation i en stimulerande miljö med bra 
villkor och mycket goda möjligheter att påverka dina arbetsuppgifter och utveckla dig själv. 

Vår uppgift är att utveckla och underhålla de IT-system som a-kassorna använder i sitt 
dagliga arbete med att administrera arbetslöshetsförsäkringen för sina 3,6 miljoner 
medlemmar. Du kommer att vara en nyckelspelare i organisationen med uppgift att leda 
olika operativa team. Teamledarrollen ska i detta fall ha ett starkt teknisk fokus med 
uppgiften att vidareutveckla de olika teamen i enlighet med verksamhetens behov. 

De olika teamen har lite olika uppgifter och ansvarsområde. Det ena teamet är fokuserade på 
att vidareutveckla och förvalta vår gemensamma integrationsplattform baserad på Microsoft 
BizTalk och SSIS. Det andra teamet är under uppbyggnad och ledordet i detta team är 
automatisering kring allt från infrastruktur och miljöer till leveranser av a-kasse-
gemensamma applikationer.  Arbetet är både omväxlande och utmanande och ställer krav på 
ledarskap i team, stark initiativförmåga och god teknisk kompetens i en ständigt utvecklande 
verksamhet. 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden 
• Ansvara, planera och prioritera för integrationsteamets dagliga operativa arbete. 
• Ansvara för integrationsteamets utvecklingsprocesser, kunskapsöverföring och 

dokumentation och uppdatering av dess innehåll på intra- och extranät. 
• Ansvara för prioritering av nyutvecklade och befintliga integrationer i samråd med 

produktansvarig för Integrationsplattformen och PMO. 
• Tillsammans med ansvarig för DevOps (inhyrd konsult) och gruppansvarig test se över, 

planera och ansvara för automatisering för relaterad infrastruktur. 
• Öka graden av automatisering avseende leveranser och interna miljöer/infrastruktur. 
 
Teamledare integration (cirka 40 procent) 
• Planera, strukturera och följa upp integrationsteamets dagliga verksamhet. 
• Förvalta och dokumentera Sveriges a-kassors integrationsstrategi. 
• Samverka med driftsleverantören för att säkra en stabil drift av integrationsplattformen. 
• Övervaka och effektivisera befintliga integrationer. 
• Upprätta verksamhetsöverenskommelser med berörda parter. 
• Upprätta tjänstekontrakt med integrerade system. 

http://www.sverigesakassor.se/


  

 
 

Teamledare automatisering (cirka 60 procent) 
• Driva arbetet med automatiserade leveranser  
• Införa automatiserad sanity-check av interna miljöer  
• Införa automatiserad uppdatering av testmiljöinformation 
• Planera, etablera och underhålla infrastruktur för automattester 
• Inhämta kunskap och förståelse om DevOps-arbetet på Sveriges a-kassor i syfte att 

kunna samordna DevOps-verksamheten när denna är tänkt att etableras i förvaltning 
 

Utbildning och erfarenhet 
Du har i grunden utbildning i systemvetenskap eller motsvarande. 

Du bör under ett flertal år ha arbetat som utvecklingsledare i SCRUM-team eller 
motsvarande och ha praktiska erfarenheter av integrationslösningar från Microsoft.  

Personen vi söker bör ur ett test- och integrationsperspektiv vara väl förtrogen med: 

• Både Windows och Linux 
• SoapUI, Selenium och GraphWalker 
• Databaser (SQL-Server) 
• Automatiseringstekniker (Python, …) 
• Programspråk (helst C# och JavaScript, även Java) 
• Nätverksanalysatorer (Wireshark) 
• Test-ramverket i TFS 
• Källkodshantering (Git, TFVC) 
• BizTalk/SSIS 
• Erfarenhet av skriptprogrammering, till exempel Powershell/VB-script/bash 
• Erfarenhet av arbetslöshetsförsäkringen, offentlig sektor och arbete med Microsofts  

AD-miljö är meriterande 
• Erfarenhet av agilt arbetssätt. 
 
Frågor? Kontakta vår teknikchef Peter Björkling. Välkommen med din ansökan senast den 
31 januari 2019! 

mailto:peter.bjorkling@sverigesakassor.se
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