
 

   
  1 (2) 
 

Vi är a-kassornas gemensamma service- och intresseorganisation. Det betyder att vi hjälper 
a-kassorna med bland annat IT-utveckling, utbildning och opinionsbildning. Just nu arbetar 
vi intensivt med digitalisering så att a-kassorna ska kunna administrera 
arbetslöshetsförsäkringen på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt. 

Sveriges a-kassor har precis flyttat till nya, fräscha lokaler vid Skanstull. Vi är 54 anställda 
samt har ca 50 konsulter som jobbar främst med IT. 

Sveriges a-kassor söker en produktspecialist 
Vi söker en produktspecialist för våra förvaltade applikationer.  

Arbetsbeskrivning 
Som produktspecialist arbetar du med användarstöd för Sveriges a-kassors applikationer. 
Arbetet innebär att ta emot, utreda och återskapa fel anmälda från a-kassor, deras 
driftleverantörer och externa intressenter. Du kommer att arbeta med support, underhåll av 
handböcker och FAQ för applikationerna, delta i test, informera och utbilda. 

Det är ett tätt samarbete inom gruppen för användarstöd och med produktägare, utvecklare, 
driftleverantörer samt externa intressenter. 

Du tillhör kravgruppen som består av 16 medarbetare varav 4 arbetar med användarstöd.  

Att arbeta på Sveriges a-kassor innebär intressanta arbetsuppgifter i en föränderlig värld, 
möjlighet att påverka det dagliga arbetet och trevliga kollegor i nya, fräscha lokaler. 

Utbildning och erfarenhet 
Du har god erfarenhet och stort intresse av arbetslöshetsförsäkringen och god erfarenhet av 
de applikationer som Sveriges a-kassor förvaltar; 

• Mina sidor 
• Våra sidor 
• Äga 
• OAS 
• Collect 
• MIR 

Du har ett brinnande intresse för att supporta, informera och utbilda användare. Goda 
kunskaper i svenska i tal och skrift krävs och gärna även engelska. 

För att passa in i rollen ser vi att du är strukturerad, analytisk, pedagogisk och duktig på att 
kommunicera muntligt och skriftligt. Du gillar utmaningar och klarar av ett högt tempo. Du 
har förmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är bra på att driva 
ditt arbete framåt samtidigt som du känner stort ansvar för de arbetsuppgifter som du åtar 



 

   
  2 (2) 
 

dig. Som person drivs du av att bredda din kompetens och du stimuleras av en arbetsmiljö 
som präglas av problemlösning och service.   

Erfarenhet från liknande arbete är meriterande. 

Övrig information 

Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.  

Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid  

Plats: Stockholm  

Lön: Enligt överenskommelse  

Frågor? Kontakta helena.isaksson@sverigesakassor.se , chef för kravgruppen.  

Välkommen med din ansökan senast den 17 april, urval och intervjuer sker löpande. 
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