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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. 

Vi har vårt kontor i nya fräscha lokaler vid Skanstull. Vi är 65 anställda och 50 konsulter 

som främst jobbar med IT. 

Sveriges a-kassor söker en verksamhetsarkitekt 
till arkitekturgruppen 

I arkitekturgruppen har vi som ansvarsområde att stödja verksamheten med 

verksamhetsutveckling genom tjänstedesign, processkartläggning, informationsmodellering, 

verksamhetsarkitektur, utveckling och förvaltning av våra arbetssätt, processer och IT-stöd. 

  

Arbetsbeskrivning 

Som Verksamhetsarkitekt bidrar du till en strukturerad utveckling och förvaltning av 

verksamheten. Du stödjer kansliet och a-kassorna i att nå sina mål och du skapar 

förutsättningar för verksamheten att ta rätt beslut vid strategiska och taktiska vägval. 

Verksamhetsarkitekten ansvarar således för att skapa insikter samt ge stöd till verksamheten, 

från uttalade behov till att mäta effekter samt att tydliggöra krav ur användarens perspektiv 

och att stödja verksamheten i strategisk planering. Du arbetar med att ta fram, förankra och 

förvalta verksamhetsbehov, processer och informationsmodeller och säkerställer att dessa 

används och blir integrerade delar i verksamhets- och IT-utvecklingen. Du genomför 

omfattnings och konsekvensanalyser och upprättar business cases. Som medarbetare i 

arkitekturgruppen så bidrar du till att säkerställa att arkitekturen följer och implementerar 

Sveriges a-kassors målarkitektur, IT-strategi såväl som a-kassornas verksamhetsstrategi. 

Vidare innefattar rollen ansvar för att förvalta och vidareutveckla vårt informationsutbyte 

mellan våra kärn-system och omgivande intressenter så som Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, CSN med flera myndigheter och organisationer. I rollen arbetar du 

tillsammans med arkitekter, produktägare och chefer. Du representerar arkitekturgruppen, 

såväl internt inom kansliet och a-kassorna som externt gentemot våra samarbetspartners.  

För att lyckas i detta jobb krävs god erfarenhet och kompetens inom verksamhetsarkitektur, 

specifikt gäller en god erfarenhet av informations och begreppsmodellering såväl som 

processutveckling. Det dagliga arbetet utförs på både strategisk, taktiskt och operativ nivå. 

En styrka är om du på ett enkelt och naturligt sätt kan förklara nyttan av arkitekturarbete för 

de som inte har tidigare erfarenhet av att jobba tillsammans med arkitekter samt om du har 

tidigare erfarenhet av att jobba tillsammans med utvecklare. 
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Att arbeta på Sveriges a-kassor innebär att jobba med både intressanta och samhällsnyttiga 

arbetsuppgifter i en föränderlig värld, stor möjlighet att påverka och trevliga kollegor i nya, 

fräscha lokaler centralt på Södermalm. 

Utbildning och erfarenhet 

Vi söker dig som:  

• Har examen från högskola/universitet med systemvetenskaplig inriktning eller 

erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga 

 • Har aktuell erfarenhet av att arbeta som verksamhetsarkitekt samt med utveckling av en 

organisationsgemensam informationsmodell  

 • Har erfarenhet av att etablera informationsarkitektur från källa till uppföljning och att 

arbeta datadrivet 

• Har flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling med IT-inslag  

• Har helhetsperspektiv och är van att arbeta resultatorienterat mot strategiska mål  

• Har en mycket god pedagogisk och kommunikativ förmåga och kan analysera och förklara 

komplexa problem på ett enkelt sätt  

• Har goda kunskaper gällande att leda modelleringsworkshops inom begrepp, information 

och processområdet.  

• Självständigt planerar, driver och genomför aktiviteter  

• Har mycket god samarbetsförmåga  

 

Det är meriterande om du:  

• Är certifierad Verksamhetsarkitekt  

• Har erfarenhet att framtagande av Business Cases och tjänsteerbjudanden. 

• Har erfarenhet av informationsmodellering utifrån en organisationsgemensam 

informationsmodell  

• Har erfarenhet av att etablera verksamhetsarkitektur i en stor organisation med 

företagsövergripande arkitektur (Enterprise architecture) 

 Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.  

Övrig information  

Tillträde enligt överenskommelse. 

Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.  

Plats: Skanstull, Stockholm  

Lön: Enligt överenskommelse  

Frågor?  

Kontakta: karin.grytberg@sverigesakassor.se  IT-Chef  eller 

jonas.uebel@sverigesakassor.se, Chefsarkitekt 

Välkommen med din ansökan senast den 18 juni, urval och intervjuer sker löpande. 
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