
Kan du udvikle 

og strømline 

på samme tid?

Leder til forsikringsafdelingen:

Tænk større

Kort om MA

MA er a-kassen for humanister og scient.er – og 
faglighederne i krydsfeltet mellem de to. Vores mere 
end 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. 

Magistrenes A-kasse er inde i en rivende 
udvikling med både medlemsfremgang 
og organisationsudvikling. Helt centralt 
står vores forsikringsafdeling med 
ansvar for, at medlemmerne altid får, 
hvad de er berettiget til – både i kroner 
og øre og kvalificeret rådgivning. 
Både i form af tryghed og nyt udsyn. 

Vi søger nu en initiativrig leder, 
som evner at inspirere og udvikle 20 
forsikringsmedarbejdere. Du brænder 
for en effektiv og stabil drift – og trives 
med at få det optimale ud af en udpræget 
lovstyret hverdag. For udbetalingen af 
dagpenge til aktuelt 4.200 ledige sker 
på grundlag af 20.000 sider regler. 
Faktisk kunne dit motto være, at hvor 
der er vilje, er der vej gennem dag-
pengejunglen. Du tænker større.

Vejen finder du blandt andet ved hjælp 
af lean, som mere og mere gennemsyrer 
MA’s arbejdsform. For vores mål er 
ufravigeligt: Vi skal skabe mere værdi 
til medlemmerne for de samme eller 
færre ressourcer. Derfor har vi heller 
ingen hellige køer, og måske stolene 
står anderledes om et halvt år.

Du refererer til MA’s rådgivningschef 
og indgår i MA’s samlede ledergruppe. 
Du bliver en nøgleperson i forhold til 
at skabe ét MA, hvor medlemmer og 
samarbejdspartnere oplever det samme 
professionelle og serviceorienterede 
MA, uanset hvor de henvender sig.  

Du …
•  er en stærk og inspirerende 
 personaleleder
• har erfaring med at arbejde med  

 kundefokus i en organisation, hvor  
 driftsopgaven i vid udtrækning er  
 styret af lovgivning

• har erfaring med at arbejde både  
 strategisk og operationelt og kan se  
 egen funktion i en større strategisk  
 sammenhæng, så suboptimering  
 undgås

• evner at delegere ansvar til med-
 arbejderne og frigøre deres potentialer
• er en optimistisk sjæl med drive 
• glæder dig til at være holdspiller 

 i forhold til den samlede ledelse
• er resultatorienteret i forhold 
 til ambitiøse mål for a-kassens 
 udvikling i de kommende år.

Ansættelsesforhold og -sted

MA tilbyder en konkurrencedygtig 
lønpakke, der afspejler din erfaring 
og baggrund. Du får til huse på vores 
hovedkontor på Frederiksberg. 

Ansøgning

Send din ansøgning til 
jobansoeg@ma-kasse.dk, og skriv 
”Leder til MA” i emnefeltet, så vi har 
den senest mandag den 4. april kl. 9.00. 
Vi forventer at afholde ansættelses-
samtaler mandag den 11. april 2016. 

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte rådgivningschef 
Marianne Rossander på 30286853 
(mrr@ma-kasse.dk). Du kan læse mere 
om MA på ma-kasse.dk. Vi glæder os 
til at læse din ansøgning.


