
Alfa-kassan söker handläggare med återkravskompetens

har gymnasial utbildning eller motsvarande 
har erfarenhet som handläggare på en a-kassa och har ansvarat för att utreda och
fatta beslut i ersättningsärenden
har kompetens inom handläggning av återkravsärenden
är kommunikativ och kan förmedla komplex information på ett tydligt och enkelt sätt 
har god dator- och systemvana
talar och skriver svenska flytande och har goda kunskaper i engelska
är effektiv och har ett brinnande intresse för service

Vi söker dig som

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Som anställd hos Alfa-kassan
Vi erbjuder fina förmåner till våra anställda, bland annat har vi ett flexibelt arbetssätt med
möjlighet att arbeta både på kontoret och på distans. Hos oss får du 28 semesterdagar
till och med det år du fyller 29. Från och med året du fyller 30 får du 31 dagar och från
och med året du fyller 40 får du 35 dagar.

Alfa-kassans uppdrag är att administrera och betala
ut grundersättning till arbetssökande som inte är
medlemmar i eller anslutna till en a-kassa. Vi betalar
även ut grund- och inkomstbaserad ersättning till
våra anslutna. Under 2021 betalade Alfa-kassan ut
omkring 1,6 miljarder kronor i ersättning. 

Vill du vara en del av vårt viktiga arbete?
Vi är för närvarande inne i en spännande
utvecklingsfas med ökad digitalisering och nya
arbetsprocesser. Hos oss kan du jobba med
placeringsort i Sundbyberg, Borås, Hemse eller
Ljusdal. Vi är ca 210 anställda och söker nu fler
erfarna handläggare. 



Är du intresserad?
Skicka personligt brev och CV snarast till rekrytering@alfakassan.se. Märk din ansökan
”Handläggare med återkravskompetens”. 

Sista ansökningsdag är den 11 december 2022. Tjänsten är på heltid och tillträde enligt
överenskommelse. 

Vid frågor om tjänsten
Har du några funderingar om tjänsten kan du kontakta vår avdelningschef, Linda Avner.
Du når henne på 070-622 4702 eller linda.avner@alfakassan.se.

Du kan även kontakta våra fackliga representanter. 
ST: Catarina Pettersson, catarina.pettersson@alfakassan.se eller 073-842 0353 
SACO/SRAT: Frank Svensson, frank.svensson@alfakassan.se eller 072-502 9169

Varmt välkommen med din ansökan!
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