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Ledarnas a-kassa söker handläggare 
Ledarnas arbetslöshetskassa söker ny engagerad medarbetare för tillsvidareanställning. 

Om oss 
Ledarnas arbetslöshetskassa är en arbetslöshetskassa för personer som har en chefsbefattning eller innehar en 
ledande funktion som anställd eller företagare. Vi har drygt 79 000 medlemmar,  
15 anställda och vi finns på Kungsgatan 64 i Stockholm.  
 
Vi ska vara det självklara valet för alla chefer i Sverige. Vi gör alltid vårt yttersta för att ge bästa 
service vilket garanteras av kompetenta och effektiva medarbetare. Vi bidrar till en tryggare vardag 
för våra medlemmar. Att arbeta hos Ledarnas arbetslöshetskassa innebär respekt, ansvar, service 
och kompetens.   

 

Är du den vi söker? 
Som handläggare kommer dina arbetsuppgifter bland annat att vara: 

 Att självständigt utreda och fatta beslut i ersättningsärenden enligt lagen om 
arbetslöshetsförsäkring (ALF) och beslut om medlemskap/medlemsavgifter enligt lagen om 
arbetslöshetskassor (LAK)  

 Att Informera och vägleda arbetssökande om hur man ansöker om arbetslöshetsersättning 
 
Arbetslöshetsförsäkringen innebär ständiga förändringar och utmaningar och miljön hos oss präglas 
stundtals av högt tempo. Det är därför viktigt att du kan behålla lugn och fokus under stressade 
situationer. Vi hanterar det genom struktur och tydliga rutiner och att vi har ett arbetsklimat som 
präglas av öppenhet och gott samarbete där vi alltid hjälps åt och tillsammans hittar lösningar på 
problem. Vi är flexibla, tillgängliga och närvarande i relation till våra medlemmar.  
 
Vi söker därför dig som: 

 har erfarenhet av arbetslöshetsförsäkringen, att handlägga ersättningsärenden och 
medlemskapsärenden 

 är flexibel och har lätt för att arbeta både självständigt och i team 
 är kreativ, drivande, prestigelös och vill bidra till arbetslöshetskassans utveckling genom 

egna initiativ och egna erfarenheter 
 har god förmåga att strukturera ditt arbete och att prioritera dina arbetsuppgifter 
 tycker om att ha kontakt med medlemmar per telefon och har hög servicekänsla 
 kan ta egna initiativ, ta ansvar och har stor vana av att arbeta självständigt 
 kan hantera mål både kvantitativt och kvalitativt 
 har värderingar som stämmer överens med våra 

 
Om du har erfarenhet från annan a-kassa eller myndighet och/eller om du har en högskoleutbildning 
ser vi det som meriterande.  
Det är bra om du dessutom har erfarenhet av att handlägga EU-ärenden men det är inget krav.  
 
Om du känner dig lockad av det här och tror att du kan passa in hos oss ska du definitivt skicka in din 
ansökan. 
 



   

 

 

Om anställningen 
Arbetstid: Tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. 
Lön: Månadslön. 
Förmåner: Tjänstepension, Rikskort, friskvårdsbidrag, kontorsmassage bl.a. 
Tillträde: Snarast möjligt.  
 

Frågor om tjänsten kan ställas till: 
Anna-Greta Gårding, kassaföreståndare, 08-509 319 29, 070-219 69 10. 
Janet Eriksson, arbetsmiljöombud, 08-509 319 19. 
 
Besök gärna vår hemsida och läs mer om oss www.ledarnasakassa.se 
 

Ansökan med personligt brev och CV skickas senast 31 januari 2020 till: 
jobb@ledarnasakassa.se 
 
 
 
 


