
    

  

  

Vi är a-kassornas service- och intresseorganisation. Som anställd hos oss bidrar du till att 

3,6 miljoner medlemmar i 25 a-kassor kan administrera sina ärenden så enkelt och enhetligt 

som möjligt. Läs mer på www.sverigesakassor.se.   

Sveriges a-kassor söker en 

integrationsutvecklare (BizTalk)  
Vi söker en erfaren integrationsutvecklare för tillsvidareanställning. 

Du blir en del i befintligt integrationsteam som utvecklar och förvaltar 

integrationsplattformen för Sveriges a-kassor. Integrationsplattformen hanterar 

informationsutbytet mellan interna och externa parter och är en viktig plattform för 

verksamheten. 

Du erbjuds en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö med bra villkor och mycket goda 

möjligheter att utveckla dig själv.  

Inom IT tar vi fram och underhåller de IT-system som a-kassorna använder i sitt dagliga 

arbete med att administrera arbetslöshetsförsäkringen för sina 3,6 miljoner medlemmar. 

Arbetet är omväxlande och tempot är bitvis högt. 

Vi jobbar enligt agila arbetsmetoder och alla i teamet är baserade på samma kontor i 

Stockholm. 

Till årsskiftet flyttar vi in i nya fräscha lokaler på Söder. 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden  
• Förvalta och utveckla nya/befintliga integrationer inom verksamheten 

• Styrning och utveckling kring tekniska lösningar för integrationsplattformen. 

• Bidra till att utveckla och förvalta integrationsstrategin. 

• Arbeta som en del av teamet som utvecklar och förvaltar Sveriges a-kassors 

integrationsplattform.  

• Bistå organisationen med kunskap om hur integrationsplattformen bäst utnyttjas 

som en del av den totala lösningen för a-kassorna. 

• Underhålla referensarkitektur och tillhörande dokumentation för 

integrationsplattformen 

• Agera stöd till kravorganisationen 

  

Utbildning och erfarenhet  
• Minst 5 års erfarenhet av integrationsutveckling i allmänhet. 

• Minst 5 års erfarenhet av utveckling i BizTalk 

• Erfarenhet av att arbeta som integrations/lösningsarkitekt 

• Certifiering är meriterande 

• God erfarenhet av Microsofts produkter.  

• Engelska i tal och skrift.  
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• Erfarenhet av arbete med arbetslöshetsförsäkringen och offentlig sektor är meriterande.  

  

Frågor? Kontakta vår teknikchef  Peter Björkling. 

 

Välkommen med din ansökan!  
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