
 

JANUAR 2022 

 
STILLINGSOPSLAG 

Fødevareforbundet NNF’s a-kasse søger 2 dygtige studenter til vores kontor i Aarhus  

 
Er du interesseret i reglerne om arbejdsløshedsforsikring, a-kasse og fagforbund? Har du kendskab 
til forvaltningsretlige regler og har du lyst til at lære mere om arbejdet i en a-kasse og et 
fagforbund? Så er et studenterjob hos Fødevareforbundets NNF’s a-kasse måske noget for dig?  
 
Vi har i a-kassen en meget alsidig hverdag, og vi skal sikre at vores dagpengemodtagere og vores 
medlemmer på efterløn får de rigtige ydelser til tiden. På samme måde er det vigtigt, at der er styr 
på medlemskabet i såvel a-kassen som forbundet. 
 
På vores kontor i Aarhus holder a-kassens Ydelsesteam og forbundets Medlemsservice til. Som 
student skal du være med til at løfte forskellige administrative opgaver og lettere 
sagsbehandlingsopgaver for de 2 teams.  
 
Det kunne være opgaver som: 

• Konkret sagsbehandling af ledighedssager og medlemsservicesager. 

• Databehandling. 

• Forskellige kontoropgaver.  

• Telefonbetjening. 
 
Vi forestiller os, at du: 

• er stud.jur., stud.scient.pol., stud.scient.adm. eller lignende 

• har kendskab til reglerne om arbejdsløshedsforsikring 

• er god til at formulere dig skriftligt og kan formidle juridiske problemstillinger på en 
letforståelig måde   

• er grundig, kan arbejde selvstændigt og effektivt og tage initiativ 

• er ansvarsbevidst og ikke mister overblikket i en travl hverdag   

• har gode IT-kundskaber   
 
Løn og ansættelsesforhold 
Vi arbejder i et moderne kontormiljø, hvor der er en uformel og venlig omgangsform. Vi tilbyder 
ordnede løn- og ansættelsesforhold. Arbejdstiden er 15 timer om ugen. Vi aftaler nærmere, 
hvordan den endelige placering af din arbejdstid skal ligge.  
 
Tiltrædelse snarest muligt.  
 
Vores adresse er Dusager 16, 8200 Aarhus N. Der er fri parkering for ansatte.  
 
Ansøgning og oplysning 
Ansøgning og CV sendes pr. mail til studiejob@nnf.dk senest den 8. februar 2022, kl. 10.00, med 
angivelse af ’Sagsbehandler - Student’ i emnefeltet. Vi gennemgår løbende indkomne ansøgninger.   
Vi forventer at afholde samtaler på Dusager den 11. februar 2022.  
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Hvis du vil vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte daglig leder Frederik Bak 
Immersen på telefon 3818 7012 / 2346 3795, eller mail: fbi@nnf.dk  eller forsikringschef Marie 
Beck Jensen på telefon 3818 7249 / 2657 0833, eller mail: mbj@nnf.dk  
 
Hvem er Fødevareforbundet NNFs a-kasse 
Vi er a-kassen for dem der arbejder indenfor nogle af Danmarks vigtigste brancher: bager, slagter, 
mejeri, sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien. 
 
Vi har cirka 20.000 medlemmer. 
 
Vores hovedkontor ligger i København, og vi har afdelinger i Ringsted, Odense, Esbjerg, Horsens, 
Holstebro og Aalborg. 
 
 
Databehandling 
Vær venligst opmærksom på at ved fremsendelse af ansøgning til stillingen gives samtykke til at de 
personoplysninger som fremgår af ansøgning eller CV behandles som en del af 
ansøgningsprocessen. Ansøgning og CV slettes når stillingen er besat.  
Dette sker under hensyntagen til lov om persondatabehandling (GDPR.) 
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