
 
 

 

o Är du bra på att förklara regler på ett enkelt och lättbegripligt sätt, både 

muntligt och skriftligt? 

o Tycker du om att ge professionell service och hjälpa människor i utsatta 

situationer? 

o Är du tekniskt intresserad och bra på att ge professionell vägledning i olika 

IT-system?  

Då kanske du är den vi söker! 

 

Unionens arbetslöshetskassa söker medlemsrådgivare  

för visstidsanställning i Stockholm 
 

Som medlemsrådgivare har du ett viktigt uppdrag. I din anställning kommer du ge våra medlemmar god service och 

professionellt bemötande på telefon och i skrift.  Varje medlem har en situation som är unik och behöver bemötas 

individuellt och med respekt. Du identifierar våra medlemmars behov och hjälper dem med allmän och specifik 

information vad gäller båda våra medlems- och försäkringslagstiftningar. I arbetet ingår att handlägga och fatta beslut 

gällande medlemsärenden och viss registervård. Du hanterar även frågor avseende medlemmens tekniska miljö och 

ger support i våra självbetjäningstjänster för att hjälpa medlemmen hantera sina ärenden. I samband med anställningen 

erbjuds du teoretisk och praktisk utbildning för att hantera dessa frågor. 

 

På Unionens a-kassa arbetar vi ständigt med kvalitetssäkring och uppföljning av vår verksamhet för att säkerställa att 

våra medlemmar får en korrekt och rättssäker behandling, och för att se till att de får den bästa servicen. Vår digitala 

arbetsplats utvecklas kontinuerligt. Därför är det viktigt att du snabbt kan sätta dig in i och ta till dig nya tekniska 

arbetsverktyg. 

 

 

Önskvärd tidigare erfarenhet, kompetenser och egenskaper: 

 

• myndighetserfarenhet 

• serviceinriktad - du sätter medlemmen i centrum och har flera års erfarenhet inom kundtjänst, 

service eller liknande 

• goda kunskaper i svenska och engelska (och gärna flera språk) 

• mycket god kommunikativ förmåga och du uttrycker dig väl i tal och skrift 

• god pedagogisk förmåga  

• noggrann med god analytisk förmåga och förmåga att hantera komplexa arbetsuppgifter 

• professionellt förhållningssätt och bemötande 

• kvalitetsmedveten 

• mål- och resultatinriktad  

• ansvarstagande och du planerar och strukturerar ditt eget arbete utan att göra avkall på helhetssyn, 

samarbetsförmåga och flexibilitet 

• förstår och värdesätter människors olikheter  

• intresse av kassans verksamhet som helhet och de lagar som reglerar den 

• tekniskt intresserad 

• integritet 

Unionens a-kassa välkomnar olikheter i personalgrupper och eftersträvar mångfald i alla avseenden. 

 



Anställningen är på 100 % och sträcker sig till som längst 15 september 2020. Vi söker i första hand dig som tidigare 

arbetat i kundtjänst eller med professionell telefonservice på en arbetslöshetskassa eller i annan liknande verksamhet. 

Har du tidigare arbetat med utredningsarbete ser vi det som en merit.  

 

 

Ansökan och tillsättning:   

Din ansökan med personligt brev och CV skickar du via e-post till karina.nordqvist@unionensakassa.se märkt 

”Medlemsrådgivare Stockholm”. Har du utbildning på Högskola/ Universitetsnivån önskar vi utdrag över slutförda 

kurser eller examensbevis. 

 

Vi önskar din ansökan så snart som möjligt men senast den 10 september 2019. Vi intervjuar löpande, så vänta inte 

med din ansökan. Vi önskar tillsättning så snart som möjligt.  

 

Har du frågor om tjänsten kan du kontakta sektionschef Peter Almgren på telefon 0704 15 77 25 eller via e-

post peter.almgren@unionensakassa.se  

 

Du kan även ställa frågor till vårt fackliga ombud Elizabeth Eriksson på e-post Elizabeth.Eriksson@unionensakassa.se 

telefon 010 – 18 34 054 

 

Välkommen med din ansökan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


