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



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 ledige bedre i stand til at vise sig frem og præsentere den værdi, 

de kan tilbyde virksomhederne. Og MA åbner virksomhedernes øjne for 

den vækst, de får med i købet,  når de ansætter humanister og scient.er.



Dit sikkerhedsnet
MA er økonomisk tryghed. 

Tryghed for dagpenge på 

kontoen hver måned i to år, 

hvis jobbet pludselig mangler. 

Kompetente rådgivere står 

parate til at guide medlemmerne 

igennem regeljunglen og til at 

give dem den sparring og støtte, 

der kan bane vejen til jobbet.

“Som nyledig kontaktede jeg MA for at 
få feedback på en konkret ansøgning. 
Den erfarne rådgiver mente, mit cv 

og min ansøgning 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



Hvem er 
medlem af MA? 
Og hvad laver de?

De fleste af MA’s medlemmer er humanister og scient.er. 

Dertil kommer en stribe fagligheder i krydsfeltet mellem de to 

– og i randområderne. Så MA bliver valgt, fordi vi kan tilbyde 

et fagligt fællesskab på de områder, hvor vi er specialister: 

Humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, 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, programmering, projektledelse, 

it, konsulentarbejde – eller de er selvstændige.



MA i tal

20 nye medlemmer hver dag
Året rundt!

Medlemmer

80.000 heraf 16.500 studerende

Ledighed

6,5 % (dec. 2018) 

svarende til 4.300 medlemmer

Kontingent 2019

489 kr. pr. måned 

(fradragsberettiget – og gratis 
for studerende under 30 år)

Dagpengesats 2019

18.866 kr. pr. måned
(brutto, maks. for fuldtidsforsikrede)

Dimittendsats 2019

13.489 kr. pr. måned  
(btutto, ikke-forsørgere)

15.540 kr. pr. måned 
(brutto, forsørgere)

Udbetalinger

Ca. 1,2 mia.kr.
i dagpenge og efterløn om året

Medarbejdere

110

Etableringsår

1974

Kraftig medlemsvækst

83.000

78.000

73.000

68.000

63.000

58.000
2014 2015 2016 2017 2018



”Jeg har fået arbejde i kundecenteret
– det er en nyoprettet stilling. Det er super-
fedt! Ansættelsen er i første omgang for et
år, men der er mulighed for fastansættelse. 

Det jeg egentlig vil sige er, at MA’s tro på mig 
– støtten, opbakningen og vejledningen – 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

”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



”Det tog et stykke tid 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



Hvorfor melde 
sig ind i MA? 
Umiddelbart kan landets 25 a-kasser synes ens. De udbetaler alle 

sammen dagpenge og endda de eksakt samme beløb. Men en 

a-kasse er ikke bare en a-kasse.

Magistrenes A-kasse kender sine medlemmer bedre end nogen anden. 

Vi kender deres uddannelser og arbejdsmarked, og vi sørger for, 

at de altid får, hvad de er berettiget til. Såvel i kroner og øre 

som i kvalificeret rådgivning, kurser og arrangementer. 

Ingen anden a-kasse tilbyder sine medlemmer så mange arrangementer, 

der målrettet bygger bro til arbejdsmarkedet. I 2018 afholdt MA 

100 virksomhedsarrangementer, hvor 3.000 medlemmer deltog.



En a-kasse 
med holdning
I MA er vi optaget af at forbedre grundvilkårene for medlemmerne. 

Vi søger at påvirke lovgiverne, så mængden af regler kommer under 

kontrol. Ambitionen er at få mere luft til det, det hele handler om: 

At inspirere og rådgive vores medlemmer, så de kommer tættere 

på det, de ønsker sig allermest: Et job.

Medlemstilbud med perspektiv

Vi tilbyder bl.a.

✔ Personlig karriererådgivning

✔ Få styr på cv og ansøgning

✔ Lær at sælge dig selv

✔ Temadage og oplæg om tendenser,  
brancher og jobmuligheder 

✔ Kom godt i gang med LinkedIn

✔ Bliv god til at søge job uopfordret

✔ Kom på virksomhedsbesøg

✔ Deltag i jobmesser

✔ ’Tanker, der tæller’ arrangementer



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 administration.

Administration 

Bestyrelsen har valgt Hans Peter Messerschmidt Andersen som 

direktør i MA. Han leder 110 medarbejdere fordelt på hovedkontoret 

på Frederiksberg og regionskontorerne i Aarhus, Aalborg og Odense.

”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



Her finder du MA
København

Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg

Aarhus

Åboulevarden 23, 2., 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



✔ Udbetaler dagpenge og vejleder i de omfattende dagpengeregler

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

✔ Åbner arbejdsgivernes øjne for medlemmernes værdi

✔ Påvirker politikerne, så ledige får bedre vilkår.
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Hvad laver MA?


