
Tænk større

Din primære opgave bliver at planlægge 
driften på MA’s tre regionskontorer i 
Aalborg, Aarhus og Odense, så vi bruger 
vores ressourcer bedst muligt på tværs af 
kontorerne. Det vil ske i tæt samarbejde 
med lederen af de tre regionskontorer 
og med forsikringsrådgivere og karriere-
rådgivere på de enkelte kontorer.
 
Driften handler i vid udstrækning om 
møder med de ledige medlemmer på job-
jagt – både individuelle møder, workshops 
og arrangementer med mange deltagere. 
Det er en stor kalenderøvelse at få det 
til at gå op i hverdagen.

Veludviklet servicegen
Når du ikke planlægger driften på vores 
regionskontorer, formår du at bryde ud af 
dit Excelark og servicere og rådgive vores 
medlemmer i dagpengespørgsmål. Både 
når du sidder i receptionen og tager imod 
og betjener vores medlemmer, og når de 
ringer eller skriver til os. I alle situationer 
handler det om at formidle til tider kompli-
cerede dagpengeregler på en letforståelig 
og imødekommende måde, så vores med-

lemmer føler sig godt hjulpet videre. 
At have hjertet på rette sted og ’macheten 
fremme’, så medlemmerne ikke farer vild 
i dagpengejunglen.
 
Du skal altså få energi af både benhård 
planlægning og verdensklasse medlems-
service. Du  trives med meget forskellige 
typer opgaver i en alsidig og til tider hektisk 
hverdag, hvor to dage ikke er ens. Og du 
magter at sige fra og stå fast, når det handler 
om at få enderne til at mødes og hverdagen 
til at gå op.

Du er god til at …
• kommunikere både skriftligt og mundtligt
• bevare overblikket, også når det går 

stærkt, og du bliver afbrudt
• fokusere på detaljen uden at miste det 

store billede
• arbejde analytisk og på basis af forecasts 

og analyser.

Fagligt kræver stillingen, at du har …
• solide it-kundskaber og behersker særligt 

Excel på højt niveau; og er nysgerrig efter 
mere, da endnu bedre it-understøttelse  
er højt på agendaen

• solid erfaring med planlægning eller 
logistik - fx fra en uddannelsesinstitution, 
produktionsvirksomhed, sundhedsvæsen 
eller lignende.

 
Du må gerne have erfaring fra en anden 
a-kasse eller på anden måde have erhvervet 
kendskab til lovgivningen om arbejdsløshed. 
Hvis ikke, skal du have lyst til at sætte dig 
ind i området.

Som person er du …
• samarbejdende, positiv og åben
• smilende over for vores medlemmer
• serviceminded i ordets bedste forstand
• analytisk og nyder at arbejde med  

planlægning og detaljer.

Ansættelsesforhold
MA tilbyder gode løn- og ansættelsesvilkår 
ifølge overenskomst mellem MA og HK. 
Du får til huse på vores kontor i Aarhus,  
men vil med jævne mellemrum skulle 
arbejde i både Aalborg og Odense.

Ansøgning
Send din ansøgning til 
jobansoeg@ma-kasse.dk, og skriv 
”Planlægger” i emnefeltet, så vi har den 
senest onsdag den 8. november kl. 9.00. 
Vi forventer at afholde første runde 
ansættelsessamtaler den 15. november 
og anden runde den 21. november.

Hvis du vil vide mere
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Vibeke Syshøj, leder af kontorerne 
i Aarhus, Aalborg og Odense, på 21 59 85 15 
(eller vsy@ma-kasse.dk). Du kan læse mere 
om MA på ma-kasse.dk. Vi glæder os til at 
læse din ansøgning.

Excelhaj med hjerte
Planlægger søges:

Vi mangler en planlægger, 
som kan skabe overblik 
over aktiviteterne på 
vores tre regionskontorer 
i Aarhus, Aalborg og 
Odense.

Kort om MA
MA er a-kassen for humanister og scient.er – og faglighed-
erne 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.


