3F Nordsjælland Øst
søger 2 sagsbehandlere til A-kassen
3F Nordsjælland Øst søger 2 sagsbehandlere til A-kassen, idet én af vore dygtige medarbejdere er
gået på pension, og en anden har fået job i en anden A-kasse. Som sagsbehandler i 3FA Nordsjælland Øst, kommer du til at arbejde sammen med engagerede, erfarne og kompetente kolleger i et
spændende fagligt/politisk miljø.

Dine kvalifikationer er blandt andet:
●	At du har erfaring med, eller kendskab til A-kasselovgivningen. Du kan føre samtaler på engelsk og

besidder gode IT-kundskaber på brugerniveau.
●	At du har evne til at bevare overblikket, kan arbejde under pres, er serviceminded og bidrager til et
godt arbejdsmiljø. Og så er du Ikke bange for at lære nyt – både fagligt og personligt.
●	At du har et positivt og afklaret forhold til 3F og fagbevægelsen.
Arbejdsopgaverne i A-kassen:
●	At indgå i vores A-kasse team på 7 personer.
●	Teamet varetager modtagelse af medlemmer, beregning og udbetaling af dagpenge og ydelser,
efterløn og rådighedsvurdering.
●	Teamet håndterer også vejledning, både ledige og sygemeldte samt diverse ad hoc opgaver. Du vil
løbende komme til at deltage i efteruddannelse.

Arbejdsplads og ansættelsesforhold:
●	Jobbet som sagsbehandler i 3F Nordsjælland Øst er spændende og på højt fagligt niveau.
●	Vi har en arbejdsplads med højt til loftet og gode kolleger, og vi har gode ansættelsesforhold hvor

vi blandt andet tilbyder diverse personaleordninger og mulighed for deltagelse i sociale arrangementer.
●	God løn i henhold til gældende overenskomst, herunder pensionsordning m.m.

Tiltrædelse:
Den ene af de 2 sagsbehandlere ønsker vi at ansætte hurtigst muligt, og den anden fra 1. juli 2018.
Hvis du har lyst til at blive en del af vores A-kasseteam, så
send din ansøgning til formand Hans Nissen, 3F Nordsjælland Øst, Rønnebær Alle 106, 3000 Helsingør, eller mail
til hans.nissen@3f.dk. Skriv ”Sagsbehandler” i emnefeltet.
Ansøgningen skal være os i hænde senest 23. maj 2018.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos A-kasseleder
Lene Tejlmann Poulsen på telefon 61280127 og du kan
læse mere om os på www.fagforeningen.dk.
3F Nordsjælland Øst er en del af 3F - Danmarks Stærkeste Fagforening. 3F Nordsjælland Øst er en fagforeningen med 5.200 medlemmer, og vi dækker 7 kommuner i det nordøstlige Sjælland.

