
Du gør de ledige bedre til at vise sig frem og 
præsentere deres værdi for virksomhederne. 
Og du åbner virksomhedernes øjne for den 
vækst og nytænkning, de får med, når de 
ansætter humanister og scient.er.

Vi mangler lige nu en karriererådgiver 
til vores kontor i Aarhus. Og vi har store 
forventninger. Du skal afholde individuelle 
samtaler med medlemmerne – både frivillige 
og lovpligtige. Du trives med den person-
lige rådgivning – også selv om antallet 
af samtaler er stort.

Du skal også bringe MA tættere på 
erhvervslivet, dér hvor jobbene er.

Du har et godt netværk, som gør dig i stand 
til at arrangere og afholde events med 
spændende virksomheder. Events som åbner 
vores medlemmers øjne for nye jobmulig-
heder. Og virksomhedernes øjne for vores 
medlemmers kvaliteter.

Vi har også et tæt samarbejde med Aarhus 
Universitet og vores studiemedlemmer dér. 
Så hvis dén verden, gerne scient.-delen, 
også er kendt stof, er det et ekstra plus.

Endelig kan du have erfaring med afholdelse 
af workshops eller facilitering af medlems-
netværk, så du kan bidrage til at udvikle 
vores tilbud på det område.

Du …
• vejleder vores medlemmer i processen 
 fra ledighed til job og afholder indivi- 

duelle karriere- og rådighedssamtaler
• udvikler og afholder virksomheds- 

rettede arrangementer
• er stærk på metoder og værktøjer til 

jobsøgning
• har masser af forretningsforståelse;  

du taler virksomhedernes sprog
• har et stærkt netværk – og kan aktivere 

det i forhold til MA’s mange medlemstilbud
• kan selv – både sætte i gang og afslutte
• er selv højtuddannet – gerne som  

humanist eller scient.
• tror på det, og det mærker medlemmet 

tydeligt, når jobbet lader vente på sig
• kan se dig selv i MA’s slogan:  

Tænk større.

Ansættelsesforhold og -sted
Stillingen er på 30 timer om ugen, og vi for-
venter, at du starter den 2. juni. MA tilbyder 
attraktive løn- og ansættelsesvilkår, som 
afspejler din erfaring og baggrund. Du  
får til huse i vores moderne lokaler på  
Åboulevarden 23, 2. sal midt i Aarhus. 

Ansøgning
Send din ansøgning til jobansoeg@ma-kasse.dk,  
og skriv ’karriererådgiver’ i emnefeltet, så vi 
har den senest mandag den 23. marts kl. 9.00. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 
onsdag den 25. marts i Aarhus.

Hvis du vil vide mere
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til  
at kontakte karrierechef Vibeke Syshøj på 
21 59 85 15 (vsy@ma-kasse.dk). Læs 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

Karriererådgiver søges 
til Aarhus-kontor:

Du ser 
job overalt 
… og bygger 
bro mellem 
medlemmer og 
virksomheder 

Magistrenes A-kasse bringer 
ledige medlemmer og arbejds-
givere sammen – og som 
karriererådgiver er du 
helt central i den proces.


