
    1

Tænk større
(og hør om en a-kasse, 
der gør det samme)

12 sider

MA
fortalt på
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Din brobygger
MA understøtter et supervigtigt møde: Mødet mellem ledige 

medlemmer og arbejdsgivere. De skal få øje på hinanden, 

de skal tænke større.

MA gør de ledige bedre i stand til at vise sig frem og præsentere 

den værdi, de kan tilbyde virksomhederne. Og MA åbner virk-

somhedernes øjne for den vækst, de får med i købet, når  

de ansætter humanister og scient.er.

Hvem er 
medlem 
af MA?
Og hvad laver de?

MA’s medlemmer er 

for de flestes vedkom-

mende humanister 

eller scient.er. 

Dertil kommer en stribe 

fagligheder i krydsfeltet 

mellem de to – og i rand-

områderne. Så MA bliver 

valgt, fordi vi kan tilbyde

et fagligt fællesskab på 

de områder, hvor vi er 

specialister: Humaniora, 

naturvidenskab, sam-

fundsvidenskab, it,

kommunikation, sundhed, 

psykologi og pædagogik.

Knap halvdelen er ansat 

i det private, resten i

den offentlige sektor. 

De arbejder typisk med 

HR, kommunikation, 

undervisning, forskning, 

administration, projekt-

ledelse, it, konsulent-

arbejde, miljø, biotek – 

eller de er selvstændige.

”Jeg har to ting på hjerte: For det første
har jeg fået et dejligt arbejde, hvilket jeg har 
registreret på jobnet.dk. For det andet vil jeg 
gerne rette en stor tak til MA. I har været en 
stor hjælp fra begyndelsen af mit dagpenge-

forløb og altid svaret præcist og venligt på
alle forespørgsler. I har virkelig gjort det

nemmere i en ellers svær periode.” 

Medlem landede
jobbet

Januar 2017
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Dit sikkerhedsnet MA i tal
Medlemmer

74.000, heraf 

13.000 studerende 

5.400 nye medlemmer i 2016

Ledighed

6,0 % (november 2016)

(svarende til ca. 3.700  

personer)

Kontingent 2017

481 kr. pr. måned

(fradragsberettiget – og  

gratis for studerende)

Dagpengesats 2017

18.395 kr. brutto pr. måned

(maksimum for fuldtids-

forsikrede)

Dimittendsats 2017

(maks. om måneden, brutto)

13.151 kr. for ikke-forsørgere

15.080 kr. for forsørgere

Udbetalinger

1 mia. kr. i dagpenge

og efterløn om året

Medarbejdere

110 fordelt på København, 

Aarhus, Odense og Aalborg

Etableringsår

1974

MA er også økonomisk tryghed. Tryghed for dagpenge på kontoen 

hver måned i to år, hvis jobbet pludselig mangler.

Kompetente rådgivere med sort bælte i den danske dagpengelovgivning 

står parat til at guide medlemmerne igennem regeljunglen.

Venlig hilsen – og velkommen

Hans Peter Messerschmidt Andersen

Direktør i MA
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Hvorfor melde 
sig ind i MA?
Fordi vi kender humanisterne og scient.erne 
– og deres arbejdsmarked

Umiddelbart kan landets 25 a-kasser synes ens. De udbetaler alle 

sammen dagpenge til ledige, og de udbetaler sågar præcis de samme 

beløb. Men en a-kasse er ikke bare en a-kasse.

Magistrenes A-kasse kender sine humanister og scient.er bedre end 

nogen anden. Vi kender deres uddannelser, deres arbejdsmarked, 

deres drømme. Og vi sørger for, at de altid får, hvad de er berettiget til. 

Såvel i kroner og øre som i kvalificeret rådgivning og stribevis af kurser 

og arrangementer. Både i form af tryghed og nyt udsyn. Også hvis 

det kræver, at lovgiverne får et ord med på vejen.

MA giver medlemmerne mod på at udforske bassinets dybe ende; 

dér hvor jobmulighederne er flest, og hvor de store tanker bor.

Medlemstilbud med perspektiv

✔ Skriv ansøgninger, der peger ind i fremtiden

✔ Få mere ud af din jobjagt

✔ Få styr på dine kompetencer

✔ Nå dine karrieremål med LinkedIn

✔ Hør, hvordan arbejdsgivere læser ansøgninger

✔ Bliv opdateret på forretningsforståelse

✔ Kom med MA til Folkemødet 

✔ Lær at søge uopfordret

✔ Kom på virksomhedsbesøg

✔ Deltag i jobmesser

✔ Søg job i udlandet.

Gratis mobilavis til 
alle ledige medlemmer
MA tilbyder alle ledige medlemmer 

– kvit og frit – at modtage mobil-

avisen Føljeton i seks måneder. 

De ledige humanister og scient.er 

elsker nyheder – dem skal de 

også have, imens de søger job.
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15 nye medlemmer hver dag
Året rundt!

Studiemedlem? 

Pris: 0,-
Ca. 13.000 studerende er allerede medlem af MA. De har adgang til alle 

MA’s tilbud – og det er rettidig omhu. For undersøgelser viser klart, at 

studerende, som har arbejdsmarkedet og studiejobbet på radaren længe 

inden de dimitterer, forbedrer deres odds for at lande drømmejobbet. 

’Studiemedlemskabet koster ikke noget (når du er under 30 år), og er du 

medlem i mindst et år inden dimission, så risikerer du ikke en måned  

uden dagpenge, hvis du skulle blive ledig lige efter studiet. 

MA samarbejder med Dansk Magister-

forening (DM) på studiestederne og anbefaler 

medlemskab af både a-kasse og fagforening; 

se mulighederne på magistrene.dk 

og facebook.com/magistrene

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kraftig medlemsvækst



6   70 medlemmer drog til Folkemødet 2016, viste deres talenter frem – og returnerede med jobmuligheder og ny inspiration.

”Det tog et stykke tid til at finde jobbet,
men I hjalp mig. Hver gang jeg var hos 

MA, følte jeg mig meget tilpas og var aldrig 
bange for at komme forbi personligt for at 
få rådgivning og retning til mit cv og mine 

ansøgninger – eller bare en kort snak. Jeg fik 
tip til jobsøgning, jobsamtalen, professionel 

udvikling … og med godt humør oveni.”

Medlem landede
jobbet
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Opfordring til arbejdsgivere!

Luk en akademiker ind 
– og oplev væksten
MA er specialister i at formidle akademikere med en profil, som matcher virksomhedernes behov. 

Helt uden beregning. 

Den første akademiker fører i gennemsnit 7,9 nye ansættelser med sig i små og mellemstore 

virksomheder og øger bruttofortjenesten med 1 mio.kr. årligt (Damvad Analytics, 2015). 

Akademikere er systematikere og kan overskue mange data. Så de kan optimere virksomhedens 

produkter, processer og design. De udfordrer vante forestillinger, de arbejder godt på tværs af 

virksomheden, og de bygger bro mellem kunde og produkt.

Akademikeren …

✔ dykker ned i en problemstilling, tager ejerskab og arbejder målrettet 

 og selvstændigt, indtil problemet er løst.

✔ er analytisk skarp, selvstændig og fleksibel.

✔ udfordrer og stiller de frække spørgsmål.

✔ er god til at arbejde på tværs i din virksomhed og  

stærk til at bygge bro mellem kunde og produkt.

”I dag oplevede jeg en exceptionel service, 
viden og tålmodighed angående alle mine 

spørgsmål og tanker. Rådgiveren formåede 
med god ro, overskud og stor erfaring at guide 
mig gennem junglen af regler om dagpenge og 
freelancearbejde. Så jeg sidder tilbage med en 
rigtig god fornemmelse i maven og er afklaret 

i forhold til min situation.”

Medlem på jobjagt
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En medlemsorganisation 
med holdning
Ud over at guide vores medlemmer gennem dagpengejunglen og tættere på et job er vi i MA optaget 

af at forbedre grundvilkårene for medlemmerne. De syv medlemmer af bestyrelsen vælges direkte af 

medlemmerne hver andet år. Konstruktion sikrer, at a-kassen arbejder for medlemmernes interesser.

Vi søger fx at påvirke lovgiverne, så regelmængden kommer under kontrol. Faktisk nærmer dagpenge-

lovgivningen sig 30.000 sider, hvilket vi tillader os at kalde grotesk. 

Og vi søger at få løsnet op for reglerne for honorarlønnede, freelancere, ‘frie fugle’ – den gruppe, 

som a-kassejuridisk let kan komme i klemme i dagpengesystemet, imens de bare er på konstant 

jagt efter nye arbejdsopgaver, som de gerne vil bidrage til løsningen af. 

Prøv en iværksætterydelse

MA har også foreslået, at der indføres en iværksætterydelse, 

så de ledige kan vælge mellem denne og de normale dagpenge. 

For hvis en ledig har en god idé, så lad dog ham eller hende 

prøve at realisere den hjulpet på vej af en iværksætterydelse.

Tænk, hvis en ledig 
opfandt det, som 
Danmark skal leve 
af i fremtiden. 

”Som nyledig kontaktede jeg MA for at få 
feedback på en konkret ansøgning. Den 

erfarne rådgiver mente mit cv og min ansøg-
ning var ok, men lignede det alle andre skriver. 
Så han stregede tre fjerdedele over og gav mig 

gode råd. Jeg omskrev ansøgningen,
blev kaldt til samtale og fik jobbet.”

Medlem landede
jobbet
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I dialog med 
politikerne
’Prøv det dog’, sagde MA-formand Per Clausen 

(th) til politikerne, da han fremlagde ideen om 

iværksætteri på dagpenge under Folkemødet 2016.

”Jeg har virkelig følt mig tryg ved jeres
håndtering af mine sager, og er lykkelig over 
at det sker så hurtigt. I tager jer god tid til at 
forklare, hvordan processen er, og hvad det 

næste trin er. Og er yderst velvillige til at
besvare mine spørgsmål. Kunne ikke være 

mere glad for min a-kasse”.

Medlem på jobjagt
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Sådan er MA organiseret 

Bestyrelse

Magistrenes A-kasse har direkte demokrati med 

en medlemsvalgt bestyrelse. Generalforsamlingen 

er øverste myndighed, og den afholdes hvert år 

i november. Bestyrelsen har syv medlemmer, 

og de vælges ved urafstemning hvert andet år. 

Bestyrelsen udpeger selv sin formand og fastlægger 

de overordnede retningslinjer for MA’s admini-

stration. Den nuværende bestyrelse er valgt for 

perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018.

Administration 

Bestyrelsen har valgt Hans Peter Messerschmidt 

Andersen som direktør i MA. Han leder 110 med-

arbejdere fordelt på hovedkontoret på Frederiks-

berg og regionskontorerne i Aarhus, Aalborg og 

Odense. Administrationen sørger for, at medlem-

merne får de penge, de har ret til og til tiden. 

Og sørger for, at de får den rådgivning, de har 

behov for i forhold til at finde et job – og finde 

rundt i dagpengelovgivningen.

Direktør Hans Peter Messerschmidt Andersen

Markedsføring
MA/DM

Christian Bülow Beck

HR
Lene Kattenhøj

Forsikring og Job
Marianne Rossander

Forsikring
Ane Gudmand Persson
& Charlotte Willadsen

Drift og projekter
Anne

Christiansen

Kontaktcenter
Charlotte

Møller-Olesen

Job/København
Maj 

Flounders

Job/Odense,
Aarhus, Aalborg
Vibeke Syshøj

Kommunikation
Kristian Kostrup

Økonomi og it
Anders Secher

Per Clausen, formand. Centrum-samarbejdslisten
Sigrid Jørgensen, næstformand. MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer

Bjarke Friborg, DM-listen
Kitt Johansen, MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer
Linda Nielsen, MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer

Mette Thygesen, DM-listen
Søren B. Andersen, Centrum-samarbejdslisten
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Her er MA

København

Peter Bangs Vej 30

2000 Frederiksberg

Aarhus

Vesterbro Torv 3, 7. 

8000 Aarhus C

Odense

Slotsgade 21B, 4.

5000 Odense C

Aalborg

Østerågade 19, 3.

9000 Aalborg

Telefon 70 20 39 71

Hjemmeside ma-kasse.dk

”Jeg har fået arbejde i kundecenteret
– det er en nyoprettet stilling. Det er

superfedt! Ansættelsen er i første omgang
for et år, men der er mulighed for fast-

ansættelse. Det jeg egentlig vil sige er, at MA’s 
tro på mig – støtten, opbakningen og vej-
ledningen – er og har været uvurderlig
hele vejen igennem mit ledighedsforløb.

Det betyder meget mere, end I aner,
og jeg kan ikke takke jer nok.”

Medlem landede
jobbet
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✔ Udbetaler dagpenge til de ledige medlemmer og rådgiver om de omfattende dagpengeregler

✔ Rådgiver de ledige medlemmer, så de hurtigst muligt kommer i job

✔ Åbner arbejdsgivernes øjne for medlemmernes værdi

✔ Påvirker politikerne, så de ledige får bedre vilkår. 

Hvad laver MA?


