
 
 
 
 
 

Vill du jobba som handläggare hos oss? 
 
Vill du vara med och ge våra 77 800 medlemmar den bästa servicen de kan få när det 

gäller a-kassan? Vi på Sekos a-kassa behöver förstärkning och söker en erfaren 

handläggare. 

 
Hos oss på Sekos a-kassa har vi medlemmar som jobbar inom de nio olika branscher som 
fackförbundet Seko organiserar. Vi är totalt ett 40-tal anställda på våra kontor i Stockholm, 
Göteborg, Växjö och Sundsvall. Vårt huvudkontor finns i Stockholm. 
 
Nu behöver vi förstärkning och söker därför en erfaren, serviceinriktad, teknikvan och 
kommunikativ medarbetare. Vi ser gärna att du också har erfarenhet av att handlägga 
EU/EES-ärenden och/eller företagsärenden. 
 
I din roll som handläggare ger du professionell och personlig service och du utreder och 
fattar beslut inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen. Arbetet ställer stora krav på 
förmågan att ta in och analysera information men också på att kunna arbeta effektivt och 
strukturerat. 
 
 
Vi söker dig som 

• har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, 

• arbetar målinriktat med fokus på medlemmen, 

• har förmåga att arbeta effektivt och strukturerat och  

• är noggrann, ansvarstagande samt har god samarbets- och initiativförmåga. 
 
 
Det här erbjuder vi 
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete och fina förmåner. Vi arbetar 38 timmar 

och 45 minuter per vecka och har både friskvård och lunchförmån. Tjänsten är på heltid och 

tills vidare. Provanställning kan komma att tillämpas och tillträde sker efter 

överenskommelse. Vi eftersträvar mångfald när det gäller ålder, kön och kulturell bakgrund. 

 

Låter det intressant? 
Skicka din ansökan med meritförteckning senast den 16 december 2022 till 
ansokan@seko.se. Ange i din ansökan vilket kontor du är intresserad av att arbeta på.  
 
 
Frågor? 
Frågor om tjänsten besvaras av verksamhetschef Ann-Charlotte Andersson på telefon 010- 
483 66 43 alternativt 070- 590 40 94 eller via mejl till ann-charlotte.andersson@seko.se. 
 
Facklig företrädare är Gülseher Aras som du når på 010-483 66 31 eller via mejl till 
gulseher.aras@seko.se. 
 
Mer information om Sekos a-kassa hittar du på vår webbplats sekosakassa.se. 
 
 
Välkommen till oss! 

mailto:ansokan@seko.se
mailto:ann-charlotte.andersson@seko.se
mailto:gulseher.aras@seko.se
http://www.sekosakassa.se/

