
  

 
 

Vi är a-kassornas service- och intresseorganisation. Som anställd hos oss bidrar du till att 
3,7 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 Pega-utvecklare 
Vi söker nu för tillsvidareanställning en erfaren Pega-utvecklare. På bästa adress i hjärtat av 
Stockholm blir du en del av en dynamisk utvecklingsavdelning i en stimulerande miljö med 
bra villkor och mycket goda möjligheter att utveckla dig själv. Här tar vi fram och 
underhåller de IT-system som a-kassorna använder i sitt dagliga arbete med att administrera 
arbetslöshetsförsäkringen för sina 3,7 miljoner medlemmar. Tillsammans med den befintliga 
utvecklings- och förvaltningsorganisationen kommer du att arbeta med utveckling och 
underhållet av de system utvecklade med Pegaplattformen som bas som Sveriges a-kassor 
utvecklar och underhåller för a-kassornas räkning. Arbetet är omväxlande och tempot är 
bitvis högt. Här blir du en del av ett otroligt dynamiskt utvecklingsteam med högt i tak och 
mycket goda möjligheter att själv påverka. Vi jobbar enligt agila arbetsmetoder och alla i 
teamet är baserade på samma kontor i Stockholm. Det huvudsakliga språket är engelska. 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden 
• Självständigt eller tillsammans med resten av utvecklingsteamet implementera 

funktionalitet i Pegaapplikationerna enligt krav  
• Vara stöd till kravorganisationen  

Utbildning och erfarenhet 
• Minst 4 års erfarenhet av utvecklingsarbete i Pegaplattformen 
• Kunskap och erfarenhet väger tyngst men vi ser även gärna en eller flera Pega-

certifieringar 
• Bred erfarenhet av Microsofts produkter 
• Engelska i tal och skrift 
• Svenska i tal och skrift är meriterande då en del av Sveriges a-kassors verksamhet i 

övrigt bedrivs med svenska som språk 
• Erfarenhet av arbete med arbetslöshetsförsäkringen och offentlig sektor är meriterande. 
 
Frågor? Kontakta vår utvecklingschef Jens Törner. Välkommen med din ansökan! 

http://www.sverigesakassor.se/
mailto:jens.torner@sverigesakassor.se
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