
 
Säljarnas arbetslöshetskassa är Sveriges fjärde minsta av totalt tjugosju arbetslöshetskassor.  
Vi försäkrar anställda och företagare som jobbar med försäljning och marknadsföring.  
Vi har 7 000 medlemmar och för närvarande en mycket låg arbetslöshet. A-kassans verksamhet bedrivs i 
Stockholm. 
 

Vi söker en försäkringshandläggare till vårt kontor i Stockholm 
 
Arbetet innebär att 
Utreda och besluta i alla för en arbetslöshetskassa relevanta ärenden som anställda, företagare, 
återkrav, EU/EES samt hantera meddelanden från Arbetsförmedlingen och medlemsärenden. 
Dagligen bistå medlemmar och myndigheter med service både muntligt och i skrift. Vara delaktig i 
alla delar av a-kassans utformning. Vara en professionell medarbetare där du precis som vi tycker att 
återkoppling är utvecklande. Ett förhållningssätt i Business Class-anda gentemot både medarbetare 
och medlemmar. 
 
Vi vill att du 
Har goda eller utmärkta kunskaper om ALF och LAK. Har förmåga att söka information och lösningar 
inom ramen för lagstiftning och praxis men även resonera om densamma. Kan arbeta självständigt i 
ÄGA och att nya webgränssnitt inte känns främmande. Är pedagogisk och tålmodig. Är genuint 
serviceinriktad och sätter våra medlemmar främst. Uppmuntrar till delaktighet och kreativitet. Är 
kommunikativ IRL och är insatt i sociala medier. Har ett utforskande och utåtriktat sätt.  
Tar initiativ och gör din del av jobbet. Har fräscha idéer om hur a-kassorna ska få fler medlemmar. 
 
Vi erbjuder bland annat väldigt förmånliga arbetstider och yrkesstolthet 
Tillsvidare eller enligt överenskommelse. Till en liten grupp fina människor i fina lokaler på 
Fridhemsplan. 
Arbetstid vintertid: Måndag-torsdag 8:30-16:30, fredagar 8:30-14:00. 
Arbetstid sommartid: Måndag-torsdag 8:30-15:45, fredagar 8:30-14:00. 
Telefontider: 9:00-11:30 samt 12:30-14:00 (fredagar 9:00-12:00). 
 
Ansökan 
Välkommen med ett brev som handlar om hur du är som person, hur du arbetar individuellt och i 
grupp, vilken typ av människor som du arbetar bäst och sämst med, vad som stimulerar dig i 
arbetslivet och privat samt vilka erfarenheter du har som gör att du söker dig till oss. 
Bifoga en beskrivning om din utbildning och arbetslivserfarenhet tillsammans med en kort 
beskrivning under respektive milstolpe. Hur ser din LinkedInprofil ut? Och hur ska du göra med 
referenser och löneanspråk? Avvakta med dem tills vi har träffats! 
 
Maila till lill.elofsson@saljarnas-akassa.se så snart som möjligt men senast den 26 oktober 2017 

mailto:lill.elofsson@saljarnas-akassa.se

