
 

 

Vill du leda och utveckla kvalitets- 
arbetet hos oss? 

Unionens arbetslöshetskassa är den näst största arbetslöshetskassan i Sverige med drygt 720 000 
medlemmar. Vi är cirka 250 anställda med kontor centralt i Malmö och på Södermalm i Stockholm.  

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. 

På Unionens a-kassa lägger vi stor vikt vid kvalitet, effektivitet, tillgänglighet och engagemang.  
Vår vision är att vara det självklara valet. 

 
Vi söker kvalitetscoach för tillsvidareanställning till vår försäkringsverksamhet. 
 

• Är du riktigt vass i försäkringen? 

• Är du bekväm med att coacha dina kollegor och bra på att leda förändring? 

• Förstår du vikten av att arbeta strategiskt och långsiktigt med kvalitetsutveckling? 
 
Som försäkringsrådgivare hos oss arbetar du målstyrt med kvalitetssäkring, intern 
kompetensutveckling och med att driva utveckling för grupper och individer. Tillsammans 
med en kollega leder du kvalitetsarbetet inom sektionen. Ni driver den strategiska 
utvecklingen självständigt med stöd av er närmaste chef och genom samverkan med övriga 
försäkringsrådgivare och försäkringsspecialister på a-kassan. Tillsammans med 
sektionschefen kartlägger ni behov och planerar och genomför aktiviteter för att uppnå 
sektionens kvalitetsmål. 
  
Du planerar och initierar utvecklingsinsatser och fortbildning i din sektion. I dina dagliga 
arbetsuppgifter ingår att coacha sektionens försäkringsutredare, både i specifika 
försäkringsärenden och i utredarens långsiktiga utveckling. Du planerar och genomför 
introduktion med utbildning för nyanställda och utbildningsinsatser i grupp och enskilt för 
sektionens medarbetare. Du leder möten med stora och små grupper. 
 
I rollen har du en viktig del i att leda a-kassans utveckling och du deltar regelbundet i 
arbetsgrupper med kollegor från andra delar av verksamheten. Du rapporterar till 
försäkringssektionens chef. I arbetsuppgifterna ingår också att utreda och fatta beslut i 
ärenden gällande ersättningsrätt enligt ALF och LAK och ge god medlemsservice.  
 
Är du den vi söker? 
Vi söker dig som har stor rutin och gedigen kunskap i försäkringen och som nu vill gå vidare i 
din utveckling!  
 
Du behöver vara en skicklig pedagog och ha god analytisk förmåga. Du är en kompetent och 
empatisk coach med erfarenhet av att leda grupper. 

 
Du har god förmåga att arbeta självständigt och planera ditt eget arbete utan att göra avkall 
på samarbetsförmåga, flexibilitet, effektivitet och helhetstänkande. Du uttrycker dig väl i tal 
och skrift på svenska och engelska. 
 

Vi vill att du har förmåga att arbeta strategiskt för att uppfylla våra mål samtidigt som du 
finns tillgänglig för medarbetarna i sektionen. Du ska också vara serviceinriktad, noggrann, 
strukturerad och ansvarsfull i ditt arbete.   
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För att lyckas i rollen behöver du se till hela verksamhetens bästa och kunna se din del i hur 
vi lyckas sätta medlemmen i fokus. Du behöver ha mycket goda kunskaper i ALF och LAK och 
förmåga att förmedla din kunskap vidare i syfte att utveckla dina kollegor.  

Vad vi erbjuder 
Hos oss jobbar många olika typer av människor med många olika slags kompetenser. Det 
som förenar oss är att vi brinner för att göra skillnad i människors vardag. Tillsammans bildar 
vi en dynamisk organisation och vårt mål är att vara den bästa arbetsplatsen för dig som 
anställd. Vi lägger mycket kraft på att skapa en god arbetsmiljö för att våra medarbetare ska 
må bra.  

Tjänsten är på heltid i fina nyrenoverade lokaler centralt på Södermalm i Stockholm. För den 
engagerade medarbetaren finns det goda karriär- och utvecklingsmöjligheter inom 
organisationen. 

Låter det intressant?  
Skicka i så fall din ansökan med personligt brev och CV märkt ”Förnamn Efternamn 
Försäkringsrådgivare ” omgående dock senast den 29 november 2020 till 
jobb@unionensakassa.se  
 
Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan, tillsättning kan komma att ske innan 
sista ansökningsdag. 
 
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Lisa Brenner telefon: 
010-183 40 13 e-post: lisa.brenner@unionensakassa.se 
Du kan även ställa frågor till vårt fackliga ombud Erica Spillberg telefon: 010-183 40 60  
e-post: erica.spillberg@unionensakassa.se 
 
Välkommen med din ansökan!  
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