
 
 
 
Teknikernes A-kasse i TL København søger erfaren vejleder 
 
Har du erfaring med de lovpligtige samtaler på a-kasseområdet? Og vil du bruge dine kompetencer i 
en innovativ a-kasse, hvor du selv får indflydelse på hverdagen?  
Så er dette job måske lige noget for dig. Her får du sparring med dygtige kolleger i en uhøjtidelig 
atmosfære.  
 
Om stillingen 
Du bliver en del af vores TAK-enhed Øst med base i København. I et tæt samarbejde med vores afdelinger i 
Hillerød og Ringsted er vi et team på 11 medarbejdere, som i fællesskab varetager sagsbehandlingsopgaver 
med alt fra rådgivning til afholdelse af lovpligtige samtaler samt udbetaling af alle ydelsesarter.  
Vi arbejder med en coachende tilgang til vores medlemmer med fokus på at omsætte medlemmernes behov 
til aktive handlinger. Vi er en lille organisation med flad struktur og stor lydhørhed.  
 
Om opgaverne 

• Daglig kontakt med medlemmerne i form af personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser  

• Varetagelse af administrative opgaver i henhold til arbejdsløshedsloven 

• Afholdelse af samtaler på jobcentre som en del af det fælles kontaktforløb mellem jobcentre og a-
kasser  

• Afholdelse af CV- og rådighedssamtaler samt jobformidlingssamtaler 

• Afholdelse af medlemsmøder 

• Andre driftsmæssige og administrative opgaver 

• Mulighed for at indgå i projekter 
Vi arbejder i dag i IT-systemet Winnie. I slutningen af november skal vi overgå til IT-systemet Føniks. 
 
Om dig 

• Din arbejdskapacitet er høj, og du har fokus på kvalitet og effektivitet  

• Du har kendskab til love og regler på området  

• Du har solid erfaring med behandling af de administrative og driftsmæssige opgaver i en a-kasse 

• Det er vigtigt for dig at give vores ledige medlemmer en god oplevelse, når de er i kontakt med a-
kassen 

• Dine formuleringsevner på dansk, såvel mundtligt som skriftligt, er gode 

• Du formulerer dig godt mundtligt på engelsk 

• Du kan bevare overblikket i pressede situationer  

• Du er rummelig og professionel 

• Du er fleksibel og omstillingsparat 

• Flair for IT hjælper dig godt på vej 

Ansøgning og kontakt 
Send din ansøgning og CV til job@tl.dk mrk. Vejleder senest den 20. september 2019 kl. 12.00. Vi forventer 
at holde samtaler i uge 39. Vi håber, at vores nye kollega kan begynde hos os den 1. november 2019.  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Henriette Thirup-Bielefeldt på telefon 23 60 57 79. 
 
Om Teknisk Landsforbund: 
Teknisk Landsforbund er en fagforening for ca. 30.000 kreative specialister, der arbejder inden for teknik, 
design og byggeri.  
I Teknisk Landsforbund arbejder i alt 130 ansatte, og der er 9 lokale afdelinger med a-kasse og 
forbundskontor. Se mere på www.tl.dk. 


