
Kan du svinge 
taktstokken?
MA’s kontorer i Aarhus, Odense og Aalborg mangler en fælles 
leder, som kan få det bedste ud af 19 dygtige individualister.

Leder søges:

Du skal bidrage til at realisere MA’s overordnede målsætning 

om at hjælpe vores ledige medlemmer hurtigere i arbejde. 

Og du skal styrke MA’s position som a-kassen for humanister 

og scient.er – og faglighederne i krydsfeltet mellem de to. 

Hvis det kræver, at du vender tingene på hovedet og tænker 

større, så gør du det.

De tre regionskontorer hjælper via en lang række aktiviteter 

vores ledige medlemmer tættere på job. De afholder lov-

pligtige medlemssamtaler og fungerer som sparringspartner, 

når MA’s digitale løsninger ikke slår til.

Vi søger nu en leder med stærke evner til både at lede og 

drive tre teams – et på hvert regionskontor. Den nye leder 

får fast arbejdsplads på Aarhus-kontoret. MA’s hovedkontor 

ligger i København 

Du får personaleansvar for 19 erfarne forsikrings- og 

karriererådgivere – de 14 med akademisk baggrund. 

De fordeler sig med ni medarbejdere i Aarhus, seks 

i Odense og fire i Aalborg.

Du refererer til afdelingschefen og bliver en del af MA’s 

samlede ledergruppe, der alle, bortset fra dig, sidder på 

kontoret i København. Du bliver en nøgleperson i forhold 

til at skabe ét MA, så medlemmer og samarbejdspartnere 

oplever det samme MA, uanset hvor de henvender sig. 

Du bliver en del af en flad matrix og arbejder tæt sammen 

med lederen af et tilsvarende team på hovedkontoret samt 

den ansvarlige for driften i afdelingen. Sammen skal I sikre, 

at der frigives ressourcer til at styrke MA’s virksomheds-

indsats, til beskæftigelsesreformen og til udvikling af 

MA’s tilbud. 

Du …

• har erfaring med at arbejde både strategisk og operationelt

• har solid erfaring med personaleledelse og erfaring med  

at lede akademiske medarbejdere

• har erfaring fra en lignende stilling i servicefaget – måske 

har du erhvervet dig viden om beskæftigelsesområdet

• er forretningsorienteret og kan understøtte den for-

andringsproces både dine egne teams og hele afdelingen 

skal igennem

• evner at invitere medarbejderne til at tage ansvar og 

initiativer, men kan også skære igennem, når der er  

behov for det

• evner at skabe en fælles kultur, der rækker på tværs  

af landet.

Du får en alsidig hverdag med betydeligt selvstændigt ansvar. 

Du skal påregne en del rejser mellem Aarhus og København 

samt selvfølgelig til Aalborg, Odense og Aarhus.

Ansættelsesforhold

MA tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke, der afspejler 

din erfaring og baggrund. 

Ansøgning

Send din ansøgning til jobansoeg@ma-kasse.dk og skriv 

”Leder til MA” i emnefeltet, så vi har den senest 15. februar 

2016 kl. 9.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 

den 3. marts 2016. Vi ønsker, at vores nye leder har første 

arbejdsdag 2. maj 2016.

Hvis du vil vide mere
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rådgivnings-
chef Marianne Rossander på 30 28 68 53 (mrr@ma-kasse.dk). 
Du kan læse mere om os på ma-kasse.dk. Vi glæder os til at læse 
din ansøgning.

Kort om MA

MA er a-kassen for humanister og scient.er – og faglighederne i 

krydsfeltet mellem de to. Vores 70.000 medlemmer evner både at tænke 

dybt, tværfagligt og nyt; præcis de kompetencer der skal til for at flytte 

Danmark fremad i stedet for bare at effektivisere og strømline det bestående.


