
 

 

Alfa-kassan grundades 1998 och är en av Sveriges arbetslöshetskassor. Vi är idag den enda a-kassa som inte är 

organisationsanknuten eller inriktad på specifika yrkes- eller branschområden. Vi är fristående från fackförbund 

och andra intresseorganisationer.  

A-kassan är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken och har stor betydelse för ett föränderligt och väl 

fungerande arbetsliv. Vi vill skapa värde för våra anslutna och samhället i stort. Det innebär att vi bidrar till 

trygghet i form av ekonomisk grundtrygghet vid arbetslöshet, tid för omställning och nyorientering på 

arbetsmarknaden. Vi strävar efter att fler ska kunna få inkomstbaserad ersättning.  

Är du arbetslös, anställd eller företagare? Till oss är alla välkomna! 

På Alfa-kassan arbetar ca 120 medarbetare fördelat på fyra kontor i Sundbyberg, Borås, Hemse och Ljusdal. 

Vi är en snabbt växande A-kassa och vi söker nu fler medarbetare. 

 

Försäkringshandläggare  
till Alfa kassan i Sundbyberg, Borås, Hemse och Ljusdal 

 
Arbetet innebär att med hög kompetens om försäkringen utreda och fatta beslut om både den allmänna 

grundförsäkringen och den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen, samt om grundersättning till de som inte 

är medlemmar i eller anslutna till någon arbetslöshetskassa. Det innebär att både ha förståelse och förmåga att 

hantera olika situationer och ärenden. Du kommer att tillhöra en grupp med erfarna handläggare. Du är inte 

rädd att fatta beslut och har ett noggrant och strukturerat arbetssätt. 

Som försäkringshandläggare arbetar du både självständigt och i grupp. För oss på Alfa-kassan är fokus att med 

bästa service och bemötande ge tydliga besked och att ge människor stöd att bli anslutna och få ersättning om 

de blir arbetslösa.  

Har Du  

- erfarenhet som handläggare på a-kassa – gärna med EU-ärenden 

- en eftergymnasial eller motsvarande utbildning 

- ett tydligt kommunikationssätt, uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska (fler språk är 

meriterande) 

- ett engagemang för samhällsviktig verksamhet. 

 

Vi välkomnar Dig till en verksamhet som gör skillnad tillsammans med trevliga arbetskamrater där mångfald är 

en styrka.   

  

Kontakt 

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. För ytterligare information är du välkommen att kontakta 

ansvarig rekryteringskonsult Maria Stenbäck, maria.stenback@manpower.se eller 072-208 08 92. Urval och 

intervjuer sker löpande. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. 
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