
Den korte vej 
til dit næste job
Hos MA finder du hurtigt vejen til dit 
nye job – uanset om du er ledig eller 
overvejer et jobskift. 

Ingen anden a-kasse har nemlig så 
mange arrangementer, som bringer
dig i kontakt med dit arbejdsmarked. 

Du kan samtidig forvente skarpe karriere-
rådgivere, som sparrer med dig om din 
jobsøgningsstrategi og dine ansøgninger. 
For vi kender både din faglighed og 
dit arbejdsmarked. 

Og bliver du ledig, står vores eksperter klar, 
så du kan finde vej i dagpengejunglen og få 
den økonomiske støtte, du har krav på.



Vi kender dit 
arbejdsmarked

Vi udvikler 
en effektiv job-
strategi med dig

Vi kender dig og dit arbejdsmarked 
indgående, hvis du har en baggrund 
inden for et af vores specialer: 
Humaniora, naturvidenskab, samfunds-
videnskab, it, kommunikation, sundhed, 
psykologi og pædagogik.

Det gælder, uanset om du er nyuddannet, lønmodtager, 
freelancer eller projektansat, eller du driver din egen 
virksomhed. Det er nemlig profilerne på vores mere end 
76.000 medlemmer – og ekspertisen hos vores rådgivere.

Vi har dyb viden om de dele af arbejdsmarkedet, 
som typisk kalder på vores medlemmer. De arbejder 
primært med it, udvikling, HR, kommunikation, miljø, 
biotek, projektledelse, rådgivning, konsulentarbejde, 
sagsbehandling, undervisning, forskning – eller er 
selvstændige. Halvdelen af medlemmerne er ansat 
i det private, resten i den offentlige sektor. 

Fordi vi er specialister i din uddannelse, 
dine kompetencer og det aktuelle arbejds-
marked, kan vi udvikle en effektiv job-
strategi sammen med dig.

Det indebærer, du bliver helt klar på:

• hvilke jobtyper og brancher, der bedst matcher dine 
kompetencer og ønsker

•  hvordan du bedst præsenterer dine kompetencer  
og styrker over for potentielle arbejdsgivere.

Du får adgang til et 
fagligt fællesskab 

Vores samarbejde 
med virksomhederne

Som medlem hos MA får du ikke kun 
adgang til rådgivning af vores eksperter, 
hvad enten det drejer sig om din karriere 
eller dine dagpenge. Du får også adgang 
til et fagligt fællesskab med over 76.000 
medlemmer.

Det er ildsjæle og ressourcepersoner, du kan møde i vores 
mange workshops om jobsøgning, eller du kan netværke 
med i vores utallige arrangementer om jobmarkedet.

MA arbejder tæt sammen med tone-
angivende virksomheder og organisationer 
for at give dig indblik i udviklingen i 
virksomheden eller i en given branche. 

Nogle få eksempler er: Alk Abelló, Bibliotekernes 
Tænketank, Center for Offentlig Innovation, Chr. Hansen, 
CMC Biologics, Coloplast, COOP, Dansk Arkitektur-
center, Dansk Erhverv, Dansk Industri, DGI, DONG, 
Forsvarsakademiet, Haldor Topsøe, IBM, Innovations-
fonden, Københavns Biblioteker, Københavns Kommune, 
LEO Pharma, Netcompany, NEXT, Novo Nordisk, Orga-
nisationen Danske Museer, Pharmacon, Rigshospitalet, 
SKAT, Teknologisk Institut, Terma, Topdanmark, UCC, 
Væksthus Hovedstadsregionen m.fl.

Vi forbinder dig med 
dit arbejdsmarked 

Messer og 
konferencer

Vi inviterer medlemmerne til udvalgte jobmesser, 
men også til fagmesser og -konferencer, fordi de typisk 
samler flere virksomheder og færre jobsøgende. Få 
inspiration til, hvordan du gør dine ansøgninger endnu 
skarpere – og mulighed for en anderledes dialog med 
potentielle arbejdsgivere. Eksempler i 2017:

• Folkemødet på Bornholm

• HI-messen (Skandinaviens største teknologi- og  
industrimesse, bla. med fokus på eksportfremme,  
internationalisering, og digitalisering).

• Velfærdens Innovationsdag (Danmarks største  
konference om velfærdsinnovation).

• Danmarks Læringsfestival (samler hele  
uddannelsesverdenen).

• Træfpunkt HR (Danmarks største HR-messe med  
over 2000 HR-ansvarlige og over 140 udstillere).

• Building Green (Fokus på bæredygtigt byggeri,  
energieffektive løsninger og bæredygtige byrum).

• Biomarker AGORA 2017 (for medlemmer der søger job 
inden for fx udvikling af lægemidler, systemer til patient- 
inddragelse og etiske aspekter af personlig medicin).

• Jobmesse Fyn (Fyns største jobmesse med deltagelse  
af offentlige og private virksomheder, organisationer,  
uddannelsesinstitutioner, mv.).

• Formland (Danmarks største designmesse for fagfolk).

Virksomheds-
besøg

Vi arrangerer besøg hos 
forskellige virksomheder, 
hvor du får indgående viden  
om specifikke brancher, 
typiske medarbejderprofiler 
og konkrete arbejdsopgaver. 
Eksempler i 2017:

• Terma  
(Teknologivirksomhed i 
Østjylland med diversitet 
på agendaen, så arrange-
mentet var specifikt 
henvendt til kvinder). 

• VIA, kommunikations- 
afdelingen  
(VIA, dvs. University 
College Region Midt,  
har 40 videregående 
uddannelser på 8  
campusser i regionen).

• Syddansk  
Sundhedsinnovation 
(Danmarks første  
regionale stabsenhed  
for sundheds- og 
velfærdsinnovation).

Ingen anden a-kasse tilbyder sine medlemmer så 
mange arrangementer, der målrettet bygger bro til 
netop dit arbejdsmarked.

MA afholdt næsten 150 arbejdsmarkeds-
arrangementer i 2017. Det giver vores 
medlemmer solid viden om trends og 
muligheder på arbejdsmarkedet – og 
kontakt med organisationer og virksom-
heder. Mere end 3.000 medlemmer 
deltog i arrangementerne. 

Branche- og tema-
arrangementer

Få indblik i specifikke  
brancher med muligheder, 
vækst og jobåbninger. Netværk 
med de deltagende virksom-
heder og organisationer.  
I 2017 var det fx:

• Temarækken Food, pharma 
og forsyning med deltagelse 
af virksomhederne: Alk 
Abello, CMC Biologics,  
Chr. Hansen, Novo Nordisk, 
Coloplast, Haldor Topsøe, 
HOFOR.

• Job i en teknik- og  
miljøafdeling med  
deltagelse af kommunerne: 
København, Frederiksberg, 
Roskilde og Odsherred.

• Job som humanist (oplæg  
af bla. Ane Cordsen, kultur- 
chef og tidligere tv-vært,  
og Lene Borregaard, HR-

 direktør i Region Syd m.fl.).

• Lærings- og forandrings- 
processer (om jobmulighed-
er i feltet).



En a-kasse i vækst

Tilmeld dig vores 
arrangementer

Kraftig medlemsvækst

15 nye medlemmer hver dag
Året rundt!
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Vi udvikler løbende vores arrangementer og tilbud, 
så de hele tiden afspejler medlemmernes behov og 
de områder af arbejdsmarkedet, hvor væksten og 
mulighederne opstår. Hver dag året rundt kommer 
15 nye medlemmer til, så vi nu har rundet 
76.000 medlemmer.

På hjemmesiden – ma-kasse.dk – kan du tilmelde dig 
vores aktuelle arrangementer. Både de workshops, som 
giver dig værktøjer til at gøre din jobsøgning skarpere. 
Og de arrangementer, der præsenterer trends og mulig-
heder på arbejdsmarkedet, så dit karrierevalg bliver 
endnu mere målrettet.

Her møder du MA
Vores 110 medarbejdere er fordelt på kontorer i de 
største universitetsbyer. Herfra følger vi med i det lokale 
arbejdsmarked og står klar til at rådgive dig om din 
karriere og dine dagpenge.

Når du booker møder og karrieresamtaler, vælger 
du selv, hvilken rådgiver du vil sparre med.

København
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Aarhus
Åboulevarden 23, 2. sal, 
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
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