
 

 

Vill du vara en del av Unionens arbetslöshetskassa och vara 100 procent viktig 

varje dag? 

 
Vi söker nu försäkringsutredare i Malmö och Stockholm. 

Som försäkringsutredare har du ett viktigt uppdrag. Du utreder och fattar beslut i ärenden 
enligt gällande lagstiftning och de rutiner vi har på vår a-kassa. Varje medlem har en situation 
som är unik och behöver bemötas individuellt och med respekt. En viktig del av ditt arbete är 
därför att ge god service och information till våra medlemmar. 

Du som person är serviceinriktad och sätter medlemmen i fokus. Du kommer att ha både 
muntlig och skriftlig kontakt med våra medlemmar därför är det viktigt att du har ett professionellt 
förhållningssätt och bemötande, är kommunikativ, har god stilistisk förmåga och kan formulera 
dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.  

Att vara analytisk, noggrann och kunna hantera komplexa arbetsuppgifter är också viktigt i den 
här rollen. Du har också en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och att arbeta mot 
tydliga mål utan att ge avkall på helhetssyn, samarbetsförmåga och flexibilitet.  Vår digitala 
arbetsplats utvecklas kontinuerligt därför är det viktigt att du snabbt kan sätta dig in i och ta till dig 
nya tekniska arbetsverktyg. 

Utbildning/erfarenheter. Vi vill att du som lägst har en gymnasieutbildning men gärna 
högskoleutbildning eller har annan liknande erfarenhet. Du har erfarenhet av utredningsarbete på 
en arbetslöshetskassa, försäkringskassa eller jämförbar verksamhet.  

Vi erbjuder dig intressanta och utvecklande arbetsuppgifter på en arbetsplats med ett öppet och 
respektfullt klimat där vi välkomnar olikheter och eftersträvar mångfald i alla avseenden. Vi 
arbetar i en modern miljö och har god balans mellan arbete och fritid. Vårt kontor i Stockholm 
ligger intill Hammarbykanalen vid Skanstull och i Malmö är arbetsplatsen centralt placerad på 
Kasinogatan. 
 

Vi söker nya kollegor till våra kontor i Stockholm och Malmö, både för tillsvidareanställning och 
som vikariat om minst 6 månader.  Samtliga tjänster är på heltid och tillträde sker så snart som 
möjligt enligt överenskommelse. 

 
Är du intresserad ansök snaras men senast den 15 september. Skicka din ansökan med 
personligt brev och CV till karina.nordqvist@unionensakassa.se.  

I ämnesraden skriver du: 

”Förnamn Efternamn Försäkringsutredare Stockholm eller Malmö ”. 

Ange i din ansökan vilken ort och anställningsform du är intresserad av. 

Intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. 

Har du frågor om tjänsten kontakta någon av sektionscheferna Linda Rydberg 010 – 183 41 04 
eller Lisa Brenner 010 – 183 40 13. Du kan också ställa frågor till vårt fackliga ombud Nanna 
Andersson på e-post: Nanna.Andersson@unionensakassa.se eller telefon 010 – 183 41 32. 
 
Välkommen med din ansökan! 

 
 

 

 
 

Unionens arbetslöshetskassa är den näst största arbetslöshetskassan i Sverige med ca 640 000 medlemmar.  
Vi är ungefär 170 anställda med kontor på Södermalm i Stockholm och centralt i Malmö. Vi fattar beslut i  
ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetskassor (LAK) och lagen om 
arbetslöshetsförsäkring (ALF). Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring vid arbetslöshet och vårt  
arbete påverkar många människors vardag.  

Vi lägger stor vikt vid kvalitet, effektivitet, tillgänglighet och engagemang. Vi är en organisation som möter framtiden 
med ett digitaliseringsfokus där säkerhetsaspekter är viktiga bitar. Vår vision är att vara det självklara valet. 


