
Vi søger nu en driftschef, som evner at 
bruge sine stærke ledelseskompetencer 
til at sikre effektiv og stabil drift.
 
For dig er personaleledelse en meget 
konkret disciplin. Bemandingsplanlægning, 
driftsmøder, individuelle statussamtaler, 
kompetenceudvikling osv. ... du er tæt på 
vores forsikringsrådgivere og sikrer, at
trivsel og en effektiv driftsafvikling går 
op i en højere enhed.
 
Du refererer til MA’s forsikringschef 
og tilsammen har i personaleansvaret 
for 40 medarbejdere. Du indgår i MA’s 
samlede ledergruppe.

Digitalt mindset
MA’s fortsatte succes hænger tæt sammen 
med organisationens evne til at digitalisere 
og automatisere en lang række processer. 
I et meget konkurrencepræget marked 
skal vi skabe mere værdi til medlemmerne 
for de samme eller færre ressourcer. Du 
tænker digitalt og driver kulturen fremad 
mod nye digitale løsninger.

Du …
• er en stærk og inspirerende personale- 

leder med en dialogbaseret ledelsesstil
• sætter en ære i at sikre en effektiv drift 
• tager ny teknologi til dig og integrerer  

den i MA’s organisation og kultur
• evner at delegere ansvar til med- 

arbejderne og frigøre deres potentialer
• er udpræget serviceorienteret – for vi  

er til for medlemmerne, ikke omvendt
• har gerne erfaring fra en a-kasse  

eller lignende type organisation
• er en optimistisk sjæl med drive …  

du tænker større.

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 ”Driftschef” i emnefeltet, så vi har 
den senest torsdag den 19. marts kl. 9.00.
Vi forventer at afholde første samtale den 
23. marts og anden samtale den 27. marts.

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.

Kort om MA
MA er a-kassen for humanister og scient.er – og faglig-
hederne i krydsfeltet mellem de to. Vores ca. 82.000 
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.

Tænk større

Driftschef til forsikringsafdelingen:

Stærk personaleleder
med digitalt mindset
... vil du med?

MA er inde i en rivende ud-
vikling med både medlems-
fremgang og digitalisering af 
forretningen. 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.
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