
 

Sagsbehandlervikar på 30 time om ugen til Teknisk Landsforbund med 
start snarest og frem til udgangen af januar måned 2019. 

Har du erfaring med lovgivning og sagsbehandling på a-kasseområdet? Og vil du bruge dine 
kompetencer i en innovativ a-kasse, hvor du selv får indflydelse på hverdagen?  

Så er dette job måske lige noget for dig. Her får du sparring med dygtige kollegaer i en uhøjtidelig 
atmosfære.  

Bliv en del af teknikernes faglige organisation  
Teknikernes Arbejdsløshedskasse er en del af Teknisk Landsforbund, som er en moderne faglig 
organisation for kreative specialister inden for teknik, design og byggeri. Vores medlemmer spænder fra de 
helt tunge tekniske stillinger til de kreative erhverv med designere og kunstnere, og vi hjælper dem i alle 
faser af deres karriere – fra dagpenge efter endt uddannelse til efterløn og folkepension.  

Hjælp vores medlemmer godt på vej 
Som sagsbehandler bliver du en del af vores enhed øst som har base i Hillerød, København og Ringsted, 
hvor du sammen med et team på 12 kolleger tager hånd om hele paletten af sagsbehandlingsopgaver i 
forbindelse med alt fra rådgivning til udbetaling af ydelser. Vi arbejder med en coachende tilgange til vores 
medlemmer, og med de rette kompetencer får du frihed til selv at tilrettelægge din arbejdsdag inden for de 
gældende rammer, når du:  

 Varetager den daglige administration af alle ydelsesarter i henhold til arbejdsløshedsloven 
 Afholder individuelle CV-samtaler, rådighedssamtaler og jobformidlingssamtaler  
 Tager hånd om andre driftsmæssige og administrative opgaver  

Voks ind i en fuldtidsrolle  
I Teknikernes Arbejdsløshedskasse arbejder vi innovativt og fokuseret med at omsætte vores medlemmers 
behov til aktive handlinger, og vi udvikler til stadighed nye tilbud til medlemmerne – både beskæftigede og 
ledige. Som team samarbejder vi på tværs af vores afdelinger i Hillerød, København og Ringsted. Det giver 
en rigtig god dynamik og føjer fleksibilitet til hverdagen, fordi vi kan dække ind for hinanden.  

Nyskabende og coachende sagsbehandler  
Du værdsætter vores medlemmers forskelligheder, og du bliver motiveret af at finde den helt rigtige måde at 
støtte og vejlede dem på. Du går til opgaverne med en kompetent, seriøs og samtidig nyskabende tilgang – 
og har blik for at optimere processer og arbejdsgange. Endelig har du let til smil, og er her travlt, tager du 
opgaverne oven fra og ned. Derudover gælder, at:  

 Du har erfaring fra en fagforening, a-kasse, et jobcenter eller andre vejledningsinstitutioner. 
 Du har kendskab til a-kassesagsbehandling og den relevante lovgivning.  
 Du formulerer dig godt på dansk i både skrift og tale.  
 Du har egen bil til rådighed, når du fx skal til fællessamtaler på et af jobcentrene – kørsel foregår 

naturligvis på statens takster.  

Ansøgning og kontakt 
Send dit CV og din ansøgning til A-kasseleder Johnny Nielsen, jon@tl.dk hurtigst muligt, da vi løbende 
vurderer de ansøgninger, vi modtager. Vi venter gerne på den rette men håber vores nye kollega kan 
begynde i jobbet snarest muligt, dog senest 1. marts 2018. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte 
Johnny Nielsen tlf: 5157 2416. 
 
Om Teknisk Landsforbund 
Teknisk Landsforbund er kreativt fællesskab og faglig organisation for ca. 32.000 teknikere, designere og 
konstruktører. Der er 9 lokale afdelinger med a-kasse, og et forbundskontor. Se mere på www.tl.dk. 
 
 

 


