
 

Vill du arbeta som IT-ansvarig hos oss?   

Handelsanställdas arbetslöshetskassa har drygt 165 000 medlemmar och vår organisation finns i 
Stockholm, Luleå och Eskilstuna.  

 

 

 

Dina framtida arbetsuppgifter 

Som IT-ansvarig ansvarar du för att samordna vårt IT-arbete tillsammans med applikationsansvariga. Du är 
vår kontaktperson i alla IT-relaterade frågor och du samverkar med våra samarbetspartners i dessa frågor. 

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att du ger support till chefer och medarbetare i IT-relaterade frågor. 
Vi förväntar oss att du upprätthåller god kunskap i de arbetsverktyg som är kopplade till IT-området och 
har en bakgrund som applikationsansvarig eller liknande. Du kommer att vara vårt dataskyddsombud, 
arkivansvarig och ansvara för vår informationssäkerhet och dess dokumentation. Det är därför viktigt att 
du har förmågan att självständigt arbeta fram policys och riktlinjer som på ett pedagogiskt sätt beskriver 
och ger vägledning till andra som omfattas av dem. 

”Det roligaste med mitt jobb är det är så varierat och att man har insyn i så många av verksamhetens områden. 
Som applikationsansvarig på Handels a-kassa är man problemlösaren på arbetsplatsen och jag balanserar 
dagligen IT-frågor hos våra handläggare, förbättring av system tillsammans med våra samarbetspartners och 
uppföljning av arbetet från våra leverantörer.”– Marina Wiklöf 
 
”Att jobba med IT som applikationsansvarig på Handels a-kassa är ett viktigt, omväxlande och spännande 
arbete där man inte vet vad dagen bjuder. Du har många samarbetspartners, kollegor och verksamhetsdelar att 
samarbeta med. Arbetet kräver ordningssinne, planering, flexibilitet och lösningsorientering.” – Niclas Lindén 

Vi utvecklas tillsammans 

Vi söker dig med egen stark drivkraft som vill utveckla IT-området hos oss inom 
de ramar som reglerar vår verksamhet. Du är en person som arbetar 
strukturerat och har god ordning samt är intresserad av människor och vad 
som motiverar dem. Vi ser även att du sätter verksamheten som helhet och 
dess behov i fokus. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som gör 
att du passar för funktionen. Då vi har verksamhet i Luleå och Eskilstuna ingår 
resor i tjänsten men vi använder i största möjliga mån de digitala verktyg som 
finns för att hålla nere resandet. Du som söker har minst gymnasial nivå på din 
utbildning och flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.  

I vår organisation värdesätter vi utveckling och samarbete genom att skapa 
förståelse och motivation för det vi gör och känna arbetsglädje. Vi erbjuder 
därför en arbetsplats där du har möjlighet att utvecklas på både ett personligt 
och professionellt plan.  

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med oreglerad arbetstid med placering i Stockholm. Vi 
tillämpar sex månaders provanställning och tillträde sker efter överenskommelse. Tjänsten ingår i AFO-
avtalet. Tjänsten är placerad i Stockholm.  

Vi behöver dig 

Din ansökan märkt med ”IT-ansvarig ” inklusive personligt brev och CV mailar du till 
akassan.personal@handels.se . Tänk på att först ta del av information om hur vi behandlar dina 
personuppgifter innan du skickar in din ansökan. Vi vill ha din ansökan senast 27 oktober 2019. 

Frågor om tjänsten besvaras av Pernilla Nilsson, Verksamhetschef, 010-450 84 70. Facklig representant 
Handelsanställdas förbund: Jessica Andersson Yusufi 010-450 84 08. 

Varmt Välkommen med din ansökan! 

Vi samarbetar med Handelsanställdas förbund och vill att du delar våra värderingar avseende frihet, 
demokrati och social rättvisa både i tanke och handling. 
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Behandling av personuppgifter om dig 

Vi följer Dataskyddsförordningens krav på behandling av personuppgifter. Genom att ansöka om 
anställning hos oss samtycker du till att vi får behandla dem, samtycket är den lagliga grunden för vår 
behandling. Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att a-kassan som arbetsgivare ska kunna 
fullfölja sitt ansvar kring rekryteringsprocessen och samla in de personuppgifter som behövs vid en 
eventuell anställning. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål. Dina 
personuppgifter registreras i vårt system först om och när du tackat ja till erbjudande om anställning. 
Under rekryteringsprocessen är dina uppgifter skyddade och det är endast behöriga som har åtkomst till 
dem. När rekryteringsprocessen är avslutad gallras de uppgifter vi inte längre behöver, de som vi får spara 
längre tid gallras efter 2 år. Du har rätt att få insyn i vilka uppgifter vi behandlar och göra invändningar 
mot riktigheten i uppgifter och deras behandling. Fullständig information av vår behandling av 
personuppgifter och dina rättigheter i samband med ansökan om anställning går att läsa på vår hemsida 
www.handels.se/akassan. 
 
 


