
Jurist søges:

Paragraf-
ekvilibrist
med øje for 
medlemmerne

Tænk større

Vi mangler en 
jurist – og gerne 
én med erfaring i 
a-kasse-lovgivningen

Du kan dine paragraffer og sætter en

ære i at navigere sikkert i et større 

lovkompleks. Men du kan meget mere 

end det – du evner at se muligheder 

på medlemmernes vegne. 

For Magistrenes A-kasse er frem for 

alt en medlemsorganisation, og medlem-

merne skal altid hjælpes så meget, som 

paragrafferne giver plads til, aldrig 

mindre.

Du har ikke bare medlemmernes ve og 

vel på sinde. Du nyder også at give din 

viden videre til dine engagerede kolleger. 

Både i form af intern undervisning og 

helt uformelt, når dagens afgørelser 

kalder på din støtte til fortolkningerne. 

Organisatorisk er du placeret i linjen 

– i Forsikringsafdelingen – tæt på de 

kolleger, som søger dine råd.

Sans for helheden

Du ser langt ud over din egen juranæsetip 

– du har forståelse for hele forretningen. 

Du reagerer, hvis en klage gentager sig 

– skal vi rette noget? Du tager initiativ, når 

politikerne ændrer reglerne – skal medlem-

mer orienteres og kolleger undervises? 

Du tager affære, hvis du opdager, at samme 

type sager fører til forskellige afgørelser 

– skal en fælles standard introduceres?

Du har kort sagt for vane at søge nye veje 

og udvikle nye løsninger. Vi arbejder 

allerede med lean og servicekultur, 

så du er skræddersyet til MA. 

Du bliver del af en virksomhed i vækst 

og med store udviklingsambitioner. 

Så hvad venter du på? 

Du ...

•  Har erfaring med at træffe afgørelser 

 og rådgive kunder/medlemmer

• Er MA’s garant for, at vi altid kender og  

 anvender den nyeste viden og lovgivning

• Er måske allerede ansat i en a-kasse og  

 arbejder med området

•  Har forståelse for helheden – og kan 

 slet ikke lade være med at tænke større,  

 når du opdager noget, der halter i  

 organisationen

•  Kommunikerer godt både mundtligt og  

 skriftligt – og underviser gerne kolleger 

 i reglerne

•  Trives med en omverden, som hele tiden  

 ændrer sig 

•  Får energi, når du hjælper et medlem  

 og en kollega videre. Dén indstilling  

 skinner tydeligt igennem.

Ansættelsesforhold

MA tilbyder gode løn- og ansættelses-

vilkår ifølge overenskomst mellem MA 

og AC. Du får til huse på vores hoved-

kontor på Frederiksberg.

Ansøgning

Send din ansøgning til 

jobansoeg@ma-kasse.dk, og skriv 

”jurist” i emnefeltet, så vi har den 

senest torsdag den 8. juni kl. 9.00. 

Vi forventer at afholde ansættelses-

samtaler i uge 25 (19. eller 21. juni).

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål, er du vel-

kommen til at kontakte rådgivnings-

chef Marianne Rossander på 30 28 68 53 

(mrr@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 faglighederne i krydsfeltet mellem de to. 

Vores 74.000 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.


