
Tænk større

-

Det er vigtigt for os og vores medlemmer, 
at der er orden i sagerne og en god og 
respektfuld dialog med de berørte med-
lemmer, som af forskellige grunde får 
reguleret dagpenge og ender med at skulle 
tilbagebetale dagpenge til a-kassen.

Debitoradministrationen omfatter en større 
mængde sager, der afregnes direkte med 
staten og en mindre gruppe af sager, hvor 
du skal aftale forlig og afdragsordninger 
med medlemmerne og løbende følge op 
på overholdelsen af betalingsaftalerne. Lige-
ledes afstemmes systemer, bank og konti 
løbende. Du får et selvstændigt ansvar 
for det samlede område.

Derudover skal du medvirke ved håndte-
ring af kontingentopkrævning og kontin-

gentdebitorer, udarbejdelse af fordelings-
regnskaber og afregning med eksterne 
samarbejdspartnere i forbindelse med salg 
af ydelser og lejemål samt almindelig bog-
føring og afstemning af konti i samarbejde 
med kollegerne i afdelingen.

Værktøjerne i orden
Navision 2013, Jet Report og Excel er de 
primære værktøjer ved løsning af opgaver-
ne. Herudover benytter vi a-kassesystemet 
Modulus til sagsbehandling og registrering 
af medlemstransaktioner. Førstnævnte 
værktøjer tænker vi, du er helt tryg ved. 
Sidstnævnte kender du måske, og hvis 
ikke, så kommer du til det i en fart.

Du …
• evner at fokusere på detaljen og  

arbejde analytisk.
• er udpræget talstærk.
• 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.

• er samarbejdende, positiv og åben.
• er serviceminded i ordets bedste forstand.
• har øje for og lyst til forandring;  

MA er på en stor udviklingsrejse. 

Ansættelsesforhold
MA tilbyder gode løn- og ansættelsesvilkår 
ifølge overenskomst mellem MA og HK.  
Du får til huse på vores kontor på  
Frederiksberg.

Ansøgning
Send din ansøgning til  
jobansoeg@ma-kasse.dk, og skriv  
”Økonomimedarbejder” i emnefeltet, 
så vi har den senest torsdag den  
18. januar kl. 9.00.

Hvis du vil vide mere
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen  
til at kontakte økonomichef Anders Secher  
på 20 97 63 35 (eller as@ma-kasse.dk).  
Du kan læse mere om MA på ma-kasse.dk.  
Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Ordensmenneske 
med empati

Økonomimedarbejder søges:

Vi søger en medarbejder, 
som kan varetage admini-
stration af medlemmernes 
gæld til a-kassen og være 
med til at løse de øvrige 
opgaver i økonomi-
afdelingen.

Kort om MA
MA er a-kassen for humanister og scient.er – og faglighed-
erne i krydsfeltet mellem de to. Vores 76.000 medlemmer 
evner både at tænke dybt, tværfagligt og nyt; præcis de kom-
petencer der skal til for at flytte Danmark fremad i stedet for 
bare at effektivisere og strømline det bestående.




