
Sådan bygger 
vi bro – så I kan 
opleve væksten



Hvem er 
medlem i MA?

En a-kasse i vækst

De fleste medlemmer i MA er 
humanister og scient.er. Dertil kommer en 
stribe fagligheder fra især det samfunds- 
og sundhedsvidenskabelige område. 

Vores knap 80.000 medlemmer arbejder typisk med 
projektledelse, kommunikation, forskning, admini-
stration, undervisning, programmering, it, læring, 
konsulentarbejde, sundhed, HR eller er selvstændige.

Knap halvdelen er ansat i det private, resten i den 
offentlige sektor.

Vi har et dybdegående kendskab til vores medlemmers 
kompetencer og baggrund og vil hurtigt og nemt kunne 
matche dem med jeres virksomheds behov og ambitioner.

Anja forebygger 
cyberkriminalitet
Anja Kivac har en kandidat i Anvendt 
Kulturanalyse. Siden februar 2018 
har hun været ansat i Dansk Brand- 
og sikringsteknisk Institut, hvor hun 
har været tilknyttet et projekt, som skal 
lære virksomheder at forsvare sig mod 
Social Engineering 2.0 og derigennem 
forebygge cyberkriminalitet.

Jeg har blandt andet været med 
til at udføre de fieldtests, der er 
i projektet, og været med til at 

skrive den konkluderende rapport. Tech-
branchen er virkelig vokset på mig. Jeg vil 
gerne efteruddanne mig i f.eks. kunstig 
intelligens og machine learning.”

Carsten udvikler 
produkter for Ampliqon
Carsten Jessen er cand.scient. i biomedicin. 
De seneste to år har han været ansat 
som molekylærbiolog i Ampliqon, som 
fremstiller PCR enzymer og laboratorierea-
genser, der bl.a. anvendes på hospitaler 
og universiteter over hele verden.

Når det er mig, der skal udvikle et 
produkt, er det mit ansvar at få hele 
processen planlagt og styret, så der  

er styr på deadlines, forventede udgifter osv. 
Når alt det er på plads og godkendt af ledelsen, 
går jeg i laboratoriet. Typisk vil der være en 
lang række forsøg, der skal udføres, og det 
er så også mig, der står for det.”

Lene fandt drømme-
jobbet i detailbranchen
Lene Duve er cand.it i oplevelsesdesign. 
I 2017 fandt hun drømmejobbet som 
grafiker og markedsføringsansvarlig 
på sirup.dk, en online mode-webshop 
med base i Aalborg.

Jeg laver grafisk design på alle 
vores kanaler: webshop, sociale 
medier, nyhedsbreve og magasin. 

Jeg laver også markedsføringsopgaver, 
generel kundeservice, SEO-optimering 
og meget mere! Det er fagligt udfordrende 
og givende at arbejde hele vejen rundt 
– fra idé og strategi til handling og 
evaluering.” 

Hver dag året rundt kommer 20 nye 
medlemmer til, så vi nu har næsten 
80.000 medlemmer.

Sådan kan 
vi samarbejde
Vi arbejder tæt sammen med 
toneangivende virksomheder og 
organisationer for at bygge bro mellem 
vores medlemmer og arbejdsmarkedet.

Når vi samarbejder, får I en unik mulighed for at  
profilere jeres virksomhed over for højt kvalificerede 
kandidater. Ofte oplever vi, at mødet bringer kandidater 
og virksomheder tættere på hinanden. 

Der er flere måder, vi kan samarbejde på:

• Bliv vært for et virksomhedsbesøg  
Vi arrangerer jævnligt besøg hos virksomheder,  
hvor medlemmer kan få indgående viden om  
bestemte brancher, typiske medarbejderprofiler  
og konkrete arbejdsopgaver. Som vært får din  
virksomhed mulighed for at profilere sig selv  
stærkt over for relevante kandidater.

• Hold oplæg 
Din virksomhed kan blive oplægsholder på et af  
vores temaarrangementer, hvor der er mulighed  
for at møde og netværke med medlemmer. 

• MA Jobmatch 
Vi formidler gratis dine jobopslag til vores  
medlemmer.

• Kontakt en af vores virksomhedsrådgivere  
... og få den sparring, din virksomhed har brug for.  
For eksempel på konkrete stillingsopslag eller i  
forhold til, hvilke opgaver I gerne vil have løst,  
og hvilke profiler I dermed har brug for. 

Vi kender vores medlemmer
De kender jeres udfordringer

MA’s medlemmer løser f.eks. opgaver med

• Kvalitetssikring af produkter og processer
• Intern kommunikation i virksomheden, f.eks. intranet og nyhedsbreve
• Evaluering af arbejdsprocesser 
• Projektledelse på tværs 
• Ny viden på baggrund af virksomhedens eksisterende data
• Salg og markedsføring via digitale kanaler
• Kommunikation til fastholdelse af eksisterende og hvervning af nye kunder
• Brobygning mellem produkt og kunde 
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Antal medlemmer

Eksempler på samarbejdspartnere

Alk Abelló, Bibliotekernes Tænketank, Center for 
Offentlig Innovation, Chr. Hansen, CMC Biologics,
Coloplast, COOP, Dansk Arkitekturcenter, Dansk 
Erhverv, Dansk Industri, DGI, DONG, Forsvars-
akademiet, Haldor Topsøe, IBM, Innovationsfonden,  
LEO Pharma, Netcompany, NEXT, Novo Nordisk,  
Organisationen Danske Museer, Pharmacon, 
Rigshospitalet, SKAT, Teknologisk Institut, Terma, 
Topdanmark, UCC m.fl.



Året rundt afholder vi arrangementer med fokus på job og tendenser inden
for eksempelvis lifescience, kommunikation, kultur, pharma, forsyning,

kommuner, styrelser, digital læring, it og robotteknologi.
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Kontakt MA’s virksomhedsrådgivere 

Jeanette Bach
jba@ma-kasse.dk
27 14 98 02

Kirsten Holm Madsen 
khm@ma-kasse.dk
30 29 89 96

Aarhus

Karin Rose Kolding
krk@ma-kasse.dk
23 40 74 82 

Ginna Sørensen 
gsoe@ma-kasse.dk 
51 20 42 54 

René Harboe Jensen 
rj@ma-kasse.dk 
29 74 96 89

København

Sidsel Myhre Paulsen
spa@ma-kasse.dk 
51 36 35 53

Odense

Berit Andersen
band@ma-kasse.dk 
53 54 00 75

Aalborg

100 virksomheds-
arrangementer
afholdt i 2018

3.000 MA-
medlemmer 
deltog


