
 
 
Pappers a-kassa söker en applikationsansvarig/ersättningshandläggare 

Om oss 

Pappers a-kassa är en av totalt 26 a-kassor i Sverige. Våra medlemmar arbetar inom pappers- och 
massaindustrin vars verksamhet utgörs av tillverkning och utvinning av papper. Vidare omfattar 
verksamhetsområdet personer i verksamheter som bedrivs på uppdrag av pappersbruken samt 
anställda som utför arbete inom pappersbruken. A-kassan består i dagsläget av drygt 13 500 
medlemmar. Vårt kontor finns i centrala Stockholm.  

Arbetsuppgifter 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta som applikationsansvarig och med handläggning av 
ersättningsärenden på a-kassan. Du arbetar med att serva och stötta organisationen i alla delar runt 
våra applikationer. Du kommer att arbeta med att ge support och service till våra användare i olika 
typer av frågor som beställningar, fel som uppstår i systemen samt utbilda våra användare. Viktiga 
arbetsuppgifter är även att vara länken med vår driftbyrå och IT-leverantör. Ständigt utveckla och 
förbättra som innebär att bland annat kunna agera beställare och kravställare gentemot olika 
leverantörer. Du kommer även att medverka vid system-och acceptanstester samt möten med andra 
a-kassor. Som handläggare arbetar du med att utreda och fatta beslut om arbetslöshetsersättning 
samt ge service till våra medlemmar.  

Kvalifikationer 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med arbetslöshetsförsäkringen samt god kännedom om 
a-kassans applikationer. Du är noggrann, ansvarskännande, har god samarbets- och initiativförmåga 
samt kan arbeta självständigt. Som person drivs du av att bredda din tekniska kompetens och du 
stimuleras av en arbetsmiljö som präglas av problemlösning. 

Övrigt 

Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträde sker enligt överenskommelse under hösten 2019. 
Arbetslöshetskassan strävar efter mångfald och jämn könsfördelning bland de anställda. Vi ser gärna 
manliga sökande. Vi är generösa med utbildningar. 

Vi har oreglerad arbetstid, fri läkarvård och medicin, friskvårdsbidrag, terminalglasögon, möjlighet till 
att köpa årskort på SL till reducerat pris samt lunchförmåner. 
Arbetet på Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa är stimulerande och utvecklande. Vi 
hoppas att du är personen som passar in i vårt team! 

Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse. 

Vänligen skicka din ansökan till petra.andersson@pappers.se . Du är välkommen med dina frågor om 
tjänsten till kassaföreståndare Petra Andersson, tel nr: 08-796 61 37 eller till biträdande 
kassaföreståndare Kristian Englund, tel nr: 08-796 61 27. Fackligt kontaktombud är Lena Österberg, 
08-796 61 38. 

Varmt välkommen med din ansökan! 
 


