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Vi söker en försäkringsutredare med juridisk 
kompetens 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 fristående arbetslöshetskassa för 
småföretagare och deras familjemedlemmar som vill försäkra sig mot inkomstbortfall vid 
arbetslöshet. SMÅA har ungefär 110.000 medlemmar. 

SMÅA kommer att flytta en betydande del av verksamheten från Stockholm city till Lycksele 
under 2019. Under 2019 kommer det att rekryteras cirka 30 medarbetare till kontoret i 
Lycksele.  

Information om arbetet 

Som försäkringshandläggare hos oss jobbar du självständigt och i grupp med en komplex 
försäkring, där din analytiska och kommunikativa förmåga värdesätts. Vi ser det som en 
självklarhet att alltid ge en god service till våra medlemmar. Det är viktigt att du har lätt för 
att lära dig och är beredd att själv ta ansvar för att hjälpa våra medlemmar. 

Du kommer att  

- Utreda och besluta i ärenden enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring  

- Hjälpa medlemmar per telefon, e-post och personliga besök 

 
Egenskaper och kompetenser 

- Du har en juristutbildning 

- Vi ser gärna att du har minst två års arbetslivserfarenhet från liknande verksamhet 

- Du är positiv och prestigelös i samarbetet med kollegor och medlemmar 

- Har en god digital vana och en vilja att hjälpa medlemmar 

- Har lätt för att lära och är initiativrik 

- Du är nyfiken, ansvarstagande och uppskattar att vara en del av ett team 

- Meriterande om du har erfarenhet av arbete med arbetslöshetsförsäkringen eller 

ärendehantering på myndighet, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen 

- Gärna flerspråkig 

- Du är självgående i ditt arbete samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra.  
 

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Tjänsten är på heltid med tillträde omgående. 
Provanställning på 6 månader tillämpas. Tjänsten är placerad i Lycksele. Introduktionen 
kommer inledningsvis att vara förlagd till Stockholm. 
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Ansök genom att skicka personligt brev och CV till karin.nennerfelt@smakassa.se senast den 
1 maj 2019. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan 
ansökningstiden är slut, vänta inte med att skicka din ansökan. 

Välkommen med din ansökan! 

Har du frågor kan du kontakta Karin Nennerfelt på 08-723 44 12.  


