
Tænk større

Kort om MA

MA er a-kassen for humanister og scient.er 

– og faglighederne i krydsfeltet mellem de 

to. Vores ca. 80.000 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.

I Magistrenes A-kasse kalder vi gerne 

en spade for en spade. Hvis du har den 

rette indstilling, kan du drive det vidt her. 

Vores ledige medlemmer slås for at finde 

et job – så vi slås for, at medlemmerne 

får deres dagpenge mv.

Vi går den ekstra mil for medlemmernes 

skyld. Vi er ikke bange for at prøve nyt – 

for medlemmernes skyld. Og vi råber vagt 

i gevær, når noget generer medlemmerne 

– og kommer selv med bud på løsninger. 

Som forsikringsrådgiver har du ikke bare 

den rette medlemsattitude. Du trives 

også med drift og administration af en 

omfattende dagpengelovgivning. Hvis du 

har kendskab til området, er det en fordel. 

Uddannelsesforløb

Vi sørger selvfølgelig for en grundig 

oplæring i vores administrationssystemer, 

så du bliver god til at bruge dem. For 

attituden til at lære nyt har du jo.

Du kommer til at vurdere sager, træffe 

afgørelser – altid med udgangspunkt i 

medlemmets konkrete situation. Og du 

kommer til at arbejde med ny teknologi.

Vi savner en ny forsikringsrådgiver, som

er frisk på at blive del af en virksomhed i

vækst og med store udviklingsambitioner.

Hjælp os med at indfri dem.

 

Du ...

• Er systematisk og navigerer sikkert 

 i store systemer og i mange data.

• Brænder for at rådgive kunder/

 medlemmer.

• Skal udbetale dagpenge, efterløn, 

 svare på henvendelser, 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 

 eller kollega videre. Og du får knopper 

 af skrankepaver. 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 14. oktober 

kl. 9.00. Vi forventer at afholde ansættelses-

samtaler fredag den 18. oktober.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen 

til at kontakte forsikringschef Niels Bjerre 

på 40 40 32 73 (nbj@ma-kasse.dk). Du 

kan læse mere om MA på ma-kasse.dk. 

Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Har du 
medlemsservice 
på hjernen?
(ellers læs en anden annonce)

Forsikringsrådgiver søges:


