
 

 

  

  

 

Om oss 
Vi har mer än 570 000 medlemmar  
som arbetar i över hundra yrken.  
80 procent av våra medlemmar  
är kvinnor och de flesta har 
kommuner och landsting som 
arbetsgivare.  
Vi har åtta kontor varav ett 
huvudkontor. 
Vår kärnverksamhet är att betala ut 
ersättning till våra arbetslösa 
medlemmar.  
För mer information om oss besök 
gärna vår 
webbplats www.kommunalsakassa.se  

Kommunals a-kassa söker en jurist till huvudkontoret  

Om tjänsten 
Du kommer att verka i en organisation där dina prestationer gör 
skillnad. Du erbjuds ett utvecklande, stimulerande arbete med 
många olika arbetsmoment. Teamets huvudsakliga arbetsuppgift 
är att stödja och bistå a-kassans alla verksamheter med juridisk 
kunskap och regeltolkning inom a-kassans kärnverksamhet.  

I dina arbetsuppgifter som försäkringsspecialist ingår att följa, 
sammanställa och att informera om rättsutvecklingen.  
 
Därutöver kommer du bland annat att: 
• Bereda remissvar.  
• Föra a-kassans talan i allmän domstol. 
• Utbilda a-kassans personal. 
• Bereda yttranden till Inspektionen för arbetslöshets-

försäkringen och till andra myndigheter.  
• Vid behov handlägga omprövningar och uteslutningar 

Är du vår nya medarbetare? 
Vi söker dig som är utbildad jurist. Du bör ha god kunskap om 
arbetslöshetsförsäkringen, ha ett gott omdöme och ha en god 
förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift i svenska. 

Det är också värdefullt om du: 
• Har erfarenhet av dataskyddsfrågor. 
• Har erfarenhet av avtalsfrågor. 

Som person är du ansvarsfull, noggrann, pedagogisk och 
självständig med mycket god känsla för service. Du är kreativ, 
gillar att ta egna initiativ och har en förmåga att skapa dig en 
helhetssyn men har även intresse för detaljer.  

För att lyckas i denna tjänst är du flexibel och känner 
engagemang att lösa problem som uppstår. Det är viktigt att du 
vill ta tag i arbetsuppgifter som är utmanande för organisationen. 

Då teamet för försäkringsjuridik i nuläget består av två personer 
är det viktigt att du trivs med att arbeta både självständigt och  
i grupp. Det innebär också att vi lägger stor vikt vid personliga 
egenskaper. 

Ansökan och anställningsvillkor 
Tjänsten som försäkringsspecialist är tillsvidare  
på heltid och vi tillämpar sex månaders 
provanställning.  

Tillträde sker enligt överenskommelse.  
Vi har kollektivavtal med Handels.  
Det kan bli aktuellt med ett arbetsprov. 

Sista ansökningsdag: 3 november 2019 

Skicka ditt CV och personliga brev till 
akassan.rekrytering@kommunal.se 
Märk ansökan: ”Försäkringsspecialist” 

Har du frågor? 
Har du frågor om tjänsten är du välkommen  
att kontakta: 

Försäkringschef Anna-Katarina Hammarberg,  
anna-katarina.hammarberg@kommunal.se 
010-442 74 85. 

Fackligt ombud Britt-Marie Boström, 
britt-marie.bostrom@kommunal.se 
010-442 75 64. 

Välkommen med din ansökan! 
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