Er du den a-kassevejleder alle ledige ønsker at møde?
A-kassen for Journalistik, Kommunikation og

Sprog (AJKS) søger en kompetent og
tillidsvækkende a-kassevejleder, som vil rådgive
vores medlemmer igennem dagpengejunglen, så de
kan fokusere på at komme videre.
For os er det afgørende, at vores medlemmer oplever
AJKS som værende mere menneske og mindre
system. Vi sætter vores medlemmer i fokus og
kender deres fag.
Kan du a-kasselovgivningen i søvne og brænder du
for at hjælper medlemmer?
Kan du svare ja, så er du måske den kollega, som vi
står og mangler.
JOBBET
Som a-kassevejleder vil du stå for beregning af
dagpenge og efterløn, ligesom du vil udføre
telefonrådgivning af medlemmer om relevante
forhold i arbejdsløshedsloven.
Hvis du har lyst vil der også være en mulighed for at
være med til at udarbejde forretningsgange,
arbejdsprocesser, standardbreve og medvirke til
intern undervisning af dine kollegaer.
DIG
Vores ønsker til en ny kollega:
-

-

-

Indgående kendskab til
arbejdsløshedslovgivningen – herunder især
viden om supplerende dagpenge, da en stor
del af vores medlemmer er atypisk
beskæftigede.
Sætter en ære i at få udbetalt medlemmernes
ydelser til tiden.
Brænder for at hjælpe ledige i beskæftigelse.
Har lyst til og er god til at tale med vores
medlemmer, når de har brug for hjælp i en
svær tid.
Er åben og empatisk.
Kan arbejde meget selvstændigt.

AJKS
AJKS er a-kassen for professionelle i medie- og
kommunikationsbranchen. Vi er niche a-kassen, som
er fagligt forankret og kender
beskæftigelsesmulighederne indenfor kommunikation,
medier og sprog bedre end nogen anden. Vi har
25.000 medlemmer, der beskæftiger sig med en lang
række fag indenfor formidling.
Som arbejdsplads er AJKS uformel og rummelig. Du
vil blive mødt af empatiske kollegaer, som gør alt for
at være i øjenhøjde med medlemmerne og for at
støtte og rådgive dem bedst muligt. Det er også en
arbejdsplads, hvor der er humor og det socialfaglige
kollegiale fællesskab dyrkes.
Du vil få god løn, en arbejdsuge på 35 timer inkl.
frokost med mulighed for 2 hjemmearbejdsdage om
ugen, samt 7 ugers ferie.
Match?
Hvis du syntes, du er den rette kandidat til jobbet, så
send os din ansøgning til HR@ajks.dk.
Vi skal have din ansøgning senest den 19.
november 2021.
Første samtale gennemføres den 26. november 2021
og en eventuel anden samtale afholdes den 29.
november 2021.
Tiltrædelse den 1. januar 2022 eller 1. februar 2022.
Adressen er Gammel Strand 46, 1202 København K.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen
til at kontakte sekretariatschef Betina Nielsen på
3342 8001.
Du kan læse mere om os på www.ajks.dk og på
www.facebook.com/AJKS.dk

