
Alfa-kassan grundades 1998 och är en av Sveriges a-kassor. Vi välkomnar alla, såväl
arbetssökande som anställda och företagare – oavsett yrke och bransch. Alfa-kassan
strävar efter att fler på arbetsmarknaden ska kunna få inkomstbaserad ersättning. 

Alfa-kassan bildades av organisationen Sveriges a-kassor på uppdrag av staten. Alfa-kassan
är den kompletterande a-kassan som har ett större ansvar än andra a-kassor då den har
ansvaret för att ta hand om ersättningssökande som inte tillhör någon a-kassa. Verksamheten
är uppdelad i icke anslutna och anslutna där de anslutna för närvarande är ca 160 000. Alfa-
kassan styrs av politiska beslut och regelverk som är fastställda av riksdag och regering samt av
ägardirektiv som beslutas på Alfa-kassans stämma där Sveriges a-kassor representerar
ägaren. 

Inom Alfa-kassan finns god kompetens om försäkringen, om administrativa stödsystem av olika
slag samt inom andra relevanta områden. Till kassaföreståndarens stöd finns en ledningsgrupp
och drygt 230 anställda. 

Stämmer följande in på dig?
Som kassaföreståndare ska du leda organisationens verksamhet. Du kommer att ansvara för
ledning och utveckling av verksamheten och ha ett strategiskt ledningsansvar för verksamheten
som helhet. Du bör ha en hög ledarskapsförmåga och kunna delegera samt ge underanställda
möjlighet att växa. Vi söker dig som är en mycket duktig ledare och har haft personalansvar i
minst 5 år. 

Som person är du förtroendeingivande, trygg, lyhörd, social och kommunikativ samt har en hög
integritet. Du ska ha mycket god erfarenhet från jämförbar organisation i såväl ekonomi- som
budgetarbete. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska, kan hantera IT-stöd i
arbetet och ha förmåga att kommunicera beslut och ställningstaganden inom Alfa-kassans
organisation. Du ska också kunna hantera kontakter med massmedia. Kassaföreståndaren ska
ha en stark värdegrund och erfarenhet ifrån politiska organisationer och politiska processer. 

Placeringsort
Sundbyberg

Kontaktperson
För att få mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta nuvarande
kassaföreståndare Olle Åkerlund på olle.akerlund@alfakassan.se eller 070-647 15 30.

Ansökan
Skicka din ansökan snarast, dock senast 2021-05-12 till olle.akerlund@alfakassan.se. 
Märk din ansökan på ämnesraden i mailet med ”Ansökan till kassaföreståndare”.

Läs gärna mer om oss på alfakassan.se

Välkommen med din ansökan!

Kassaföreståndare till Alfa-kassan

mailto:olle.akerlund@alfakassan.se
mailto:olle.akerlund@alfakassan.se
https://www.alfakassan.se/

