
 

Unionens arbetslöshetskassa söker kvalitets- och utbildningssamordnare 
för visstidsanställning i Stockholm 

Som kvalitets- och utbildningssamordnare ansvarar du för att kvalitetssäkra och utveckla vår 

utbildningsverksamhet inom arbetslöshetsförsäkringen. Vi är mitt inne i ett spännande 

förändringsarbete där vi söker nya vägar för hur vi ska arbeta med kvalitet och utbildning i 

arbetslöshetsförsäkringen och du kommer bli en viktig del av det arbetet. I arbetet ingår bland annat 

att planera, samordna och hålla försäkringsnära utbildningar och du ansvarar för uppdatering av 

försäkringsinformationen i vårt intranät. Du samarbetar med informationsansvarig/informatör för att 

utveckla och säkerställa informationen om arbetslöshetsförsäkringen på vår webbplats, i våra brev- 

och beslutsmallar och i andra kommunikationskanaler.  

Tjänsten är placerad i Försäkringsgruppen som har ansvaret för tillämpningen av 

arbetslöshetsförsäkringen. Du arbetar tillsammans med våra försäkringsansvariga och rådgivare i 

försäkringssektionerna för att identifiera utvecklings- och utbildningsbehov. Du deltar även i 

planering och genomförande av kvalitetsgranskningar inom försäkringsområdet. 

 

Du är en person som har en god kommunikativ förmåga och som på ett lättbegripligt och 

pedagogiskt sätt kan förmedla försäkringsinformation såväl muntligt som skriftligt. Du trivs i 

rollen att planera utbildningar och undervisa. Du tar egna initiativ för att nå målen och 

arbetar effektivt och resultatinriktat. Du är duktig på att samarbeta och inspirera andra och 

uttrycker dig väl i tal och skrift. 

 

Kvalifikationer. Arbetsrollen kräver att du har mycket goda kunskaper i arbetslöshetsförsäkringen 

och ÄGA. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med information och utbildning. Om 

du har en högskoleutbildning ser vi det som meriterande.  

 

Tjänsten är en visstidsanställning som i första hand löper till och med den 31 augusti 2020. Möjlighet 

till förlängning kan föreligga. Tillträde sker enligt överenskommelse. 

 

Din ansökan med personligt brev och CV skickar du via e-post till 

karina.nordqvist@unionensakassa.se märkt ”Förnamn Efternamn Kvalitets-och 

utbildningssamordnare”. 

 

Vi önskar din ansökan så snart som möjligt men senast den 19 december. Intervjuer sker löpande och 

tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.  

 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lars Sahlsten som är chef för 

Försäkringsgruppen på telefon 010-183 41 00 eller via e-post lars.sahlsten@unionensakassa.se 

 

Du kan också ställa frågor till vårt fackliga ombud Annelie Österman på mejladress 

annelie.osterman@unionensakassa.se, telefon 010-183 40 20. 

 

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. 


