Om oss:
Vi är a-kassornas service- och intresseorganisation
Tillsammans arbetar vi för att 3,9 miljoner medlemmar i 25 a-kassor ska
få rimliga försäkringsvillkor och snabb ersättning om de förlorar jobbet.
Det innebär att vi stöttar a-kassorna med bland annat IT-utveckling,
utbildning och opinionsbildning.
A-kassorna befinner sig i ett skede av stor förändring och utveckling där
IT spelar en central roll. Vår IT- avdelning består av ca 80 medarbetare
och är indelad i fyra grupper som har starka kopplingar till varandra.
Grupperna samarbetar över enhetsgränserna men även mot andra
interna såväl som externa parter.
Vi är mycket aktiva inom E-förvaltning och bedriver ett omfattande
samarbete med myndigheter utifrån ett digitalt helhetstänk med fokus på
medborgaren.
Vi söker nu en affärsarkitekt/verksamhetsarkitekt för att aktivt arbeta med
a-kassornas utveckling med fokus på det strategiska och långsiktiga
perspektivet för att säkerställa en modern och kostnadseffektiv
verksamhet och IT-plattform. Rollen är delad och består av 50%
affärsarkitektur och 50% verksamhetsarkitektur.
Affärsarkitekt/verksamhetsarkitektens organisatoriska tillhörighet är ITavdelningen och det dagliga arbetet leds av vår chefsarkitekt.

Arbetsbeskrivning
Affärsarkitekt:
En affärsarkitekt stödjer den egna organisationen med att definiera
önskad position för organisationen, skapa och transformera
verksamhetsmodeller, processer och värdeerbjudanden så att både
organisationens och teknikens möjligheter utnyttjas effektivt för
verksamhetens bästa.
Affärsarkitekten arbetar strategiskt och nära verksamhetens och den
egna organisationens värdeerbjudande och önskade effekter. Jobbar
med att överbrygga gapet mellan verksamheten, strategier och
verksamhetens förmågor samt påvisa vilken förflyttning som behöver
göras för att utveckling ska kunna ske enligt plan. Jobbar också, vid
behov, med verksamhetsarkitektur enligt beskrivning av
verksamhetsarkitektens roll.
Verksamhetsarkitekt:
Verksamhetsarkitekten har främst ett verksamhets och nyttoperspektiv
och hjälper till att tydliggöra utmaningar och förändringsbehov i en

verksamhet. Verksamhetsarkitektur byggs upp av modeller som beskriver
verksamheten ur ett flertal olika perspektiv. Jobbar nära verksamhetens
huvudaktiviteter Kartlägger verksamhetens processer såväl som deras
informationsbehov. Jobbar med att beskriva verksamhetsnyttor,
modellering, strategier, och planer.

Som medarbetare hos oss:
- arbetar du i en spännande och utmanade roll hos en viktig
samhällsaktör
- bedriver du aktiv affärs- och verksamhetsutveckling i samspelet mellan
verksamhet och IT, både i den egna organisationen och tillsammans med
a-kassorna.
- utvecklar du tillsammans med andra för att skapa nya digitala lösningar
till a-kassorna och övriga samarbetspartners.
- deltar du i olika ledningsforum med syfte att kontinuerligt förbättra
processer och styrning inom organisationen
- har du stimulerande arbetsuppgifter och goda påverkansmöjligheter

Utbildning och erfarenhet
Du har högskoleexamen, gärna inom datateknik, systemvetenskap eller
annat område som är relevant för tjänsten.
Det är viktigt att du har en bred IT-kompetens och ca 10 års erfarenhet av
kvalificerat arbete som arkitekt inom IT-området med ett tydligt fokus på
strategi och taktik under de senare 5 åren.
Som affärsarkitekt/verksamhetsarkitekt ska du också ha:
- Arbetat minst 10 år med arkitekturfrågor varav de senaste 5 på en mer
övergripande nivå
- Erfarenhet av att driva förändringsarbete och leda processtyrd
verksamhet
- Erfarenhet av att kommunicera och arbeta i nära relation med hela
verksamheten
- Erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling och affärsmodeller
tillsammans med ledningsgrupper

Egenskaper
Det är viktigt att du har förmåga att leda och motivera medarbetare och
har vana av att leda under projektliknande former. Du arbetar strategiskt
och anpassar ditt sätt att agera efter detta. Vi vill också att du är
drivande, analytisk, beslutsam och har ett gott omdöme.

Eftersom arbetet innebär mycket kontakt med andra både inom -och
utanför organisationen, är det viktigt att du har lätt för att samarbeta, är
pedagogisk och kan kommunicera väl i både tal och skrift. Som
affärsarkitekt/verksamhetsarkitekt har du också engagemang och
intresse för samhällsfrågor. För denna tjänst krävs mycket goda
kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.

För mer information
För mer information om tjänsten kontakta:
Jonas Uebel, chefsarkitekt jonas.uebel@sverigesakassor.se
Karin Grytberg, IT-Chef karin.grytberg@sverigesakassor.se

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag
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