
Tænk større

Kort om MA

MA er a-kassen for humanister og scient.er – og 

faglighederne i krydsfeltet mellem de to. Vores mere 

end 70.000 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. 

Magistrenes A-kasse skal facilitere et 

supervigtigt møde: Mødet mellem 

ledige medlemmer på venstre bred 

og arbejdsgivere til højre. Vores 

karriererådgivere evner at gøre de 

ledige bedre i stand til at vise sig 

frem og præsentere den værdi, de 

kan tilbyde virksomhederne. Og 

rådgiverne åbner virksomhedernes 

øjne for den vækst og nytænkning, 

de får med i købet, når de ansætter 

humanister og scient.er.

Vi mangler to karriererådgivere, en 

til vores kontor i Aarhus og en til 

hovedkontoret på Frederiksberg. 

I Aarhus er det ekstra afgørende, at 

rådgiveren optræder scenevant på 

højre bred med masser af forretnings-

forståelse, for personen bliver en 

nøglespiller i MA’s virksomheds-

indsats.

Det siger sig selv, at du bliver ekstra 

motiveret, når broen bærer, og med-

lemmet når tørskoet frem til jobbet. 

Men også når det er svært, formår 

du at holde gejsten oppe hos med-

lemmet. 

Du tror på det, og det mærker medlem-

met tydeligt. Hvad enten det sker i 

lovpligtige samtaler med medlemmerne, 

eller når dit væsen sætter skub i større 

arrangementer med mange deltagere. 

Du …

• vejleder vores medlemmer i 

 processen fra ledighed til job

• afholder individuelle karriere- 

 og rådighedssamtaler

• vejleder medlemmerne i dagpenge-

 lovgivning, rådighed og aktivering

• udvikler og afholder virksomheds-

 rettede arrangementer

• afholder workshops, så medlem-

 merne står skarpere

• har gerne baggrund fra det private  

 erhvervsliv, fx konsulentbranchen

• har masser af forretningsforståelse; 

 du taler virksomhedsledernes sprog

• har et stærkt netværk

• kan selv – både sætte i gang og afslutte

• kan se dig selv i MA’s slogan: 

 Tænk større.

Ansættelsesforhold

MA tilbyder en konkurrencedygtig løn, 

der afspejler din erfaring og baggrund. 

Du får til huse på vores kontor 

i Aarhus (Vesterbro Torv 1-3, 7.) 

eller hovedkontor på Frederiksberg 

(Peter Bangs Vej 30). 

Ansøgning

Send din ansøgning til 

jobansoeg@ma-kasse.dk, og skriv 

”karriererådgiver, <by>” i emnefeltet, 

så vi har den senest mandag den

8. august kl. 9.00. Vi forventer at 

afholde ansættelsessamtaler i uge 

33 i Aarhus og på Frederiksberg.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål, er du

velkommen til at kontakte leder 

Vibeke Syshøj (Aarhus) på 21 59 85 15 

(vsy@ma-kasse.dk) eller leder 

Maj Flounders (Frederiksberg) på 

27 12 71 02 (mfl@ma-kasse.dk).

Læs mere om MA på ma-kasse.dk. 

Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Karriererådgivere søges:

Kan du bygge bro?


