
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 effek-

tivisere og strømline det bestående. 

I Magistrenes A-kasse kalder vi gerne 

en spade for en spade. Så ingen tvivl 

om, at vores forsikringsrådgivere har 

en veludviklet venstre hjernehalvdel – 

hvordan skulle de ellers kunne navigere 

i 20.000 siders dagpengelovgivning og 

nå frem til gennemtænkte afgørelser til 

størst mulig fordel for medlemmerne.

Men medlemmerne forventer bedre 

service og nye måder at gøre tingene på, 

så forsikringsrådgivernes højre hjerne-

halvdel skal også i sving. For eksempel 

når vi arbejder intenst med lean og nye 

arbejdsprocesser. 

Er det lige dig både at jonglere med drift 

og udvikling, så skynd dig at læse videre.

Du sidder formentlig i en bank, et for-

sikringsselskab, en pensionskasse, en 

anden a-kasse eller lignende og servicerer 

mange kunder/medlemmer. Du vurderer 

sager, træffer afgørelser – og får ofte ideer 

til nye måder at gøre det på; altid med 

udgangspunkt i medlemmets eller 

kundens behov. Den direkte medlems-

kontakt er vigtig for din motivation.

Vores forsikringsafdeling savner to kolleger, 

som vil stige ombord i vores a-kasse. Du 

bliver del af en virksomhed i vækst og med 

store udviklingsambitioner. Hjælp os med 

at indfri dem, hjælp os med at sende plejer 

derhen, hvor peberet gror. 

 

Du ...

• Er systematisk og navigerer sikkert 

 i store systemer og i mange data

• Har erfaring med at træffe afgørelser 

 og rådgive kunder/medlemmer

• Skal udbetale dagpenge, efterløn, 

 optage nye medlemmer mm.

• Kommunikerer godt både mundtligt 

 og skriftligt. 

• Trives med en omverden, som hele tiden  

 ændrer sig – for dermed ændrer din  

 arbejdsdag sig også

• Får energi, når du hjælper et medlem  

 videre. Og du får knopper af skranke-

 paver. Dén indstilling skinner tydeligt  

 igennem, når du hjælper medlemmerne.

Ansættelsesforhold

MA tilbyder en konkurrencedygtig løn, 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 ”forsikringsrådgiver” i emnefeltet, så 

vi har den senest mandag den 30. maj kl. 9.00. 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 

i uge 23. 

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål, er du velkom-

men til at kontakte rådgivningschef 

Marianne Rossander på 30 28 68 53 

(mrr@ma-kasse.dk). Du kan læse mere 

om MA på ma-kasse.dk. Vi glæder os til 

at læse din ansøgning.

Kan du bruge både

din venstre og højre 

hjernehalvdel?

Forsikringsrådgivere søges:


