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Fødevareforbundet NNFs a-kasse søger en sagsbehandler til Ydelsesteam i Aarhus 

Vi søger snarest en sagsbehandler til Ydelsesteamet hos Fødevareforbundet NNF’s a-kasse. Ydelsestea-

met sidder placeret i Aarhus. 

Vi har et team af erfarne sagsbehandlere, der i samarbejde med a-kassens øvrige teams, rådgiver og vejle-

der vores medlemmer.  

Ydelsesteamet varetager hovedparten af ”back-office opgaverne” for a-kassens ledige medlemmer og ef-

terlønsmodtagere. Vi behandler: 

• Ledighedserklæringer  

• Ansøgninger om efterløn  

• Ansøgninger om feriedagpenge  

• Træffer afgørelser om dagpengeret/ret til efterløn  

• Behandler ydelseskort og foretager udbetalinger  

Vores medlemmer benytter vores ”Tast Selv a-kasse”, og vores sagsbehandlingssystem hedder ”Winnie”, 

men vi overgår til ”Føniks” inden for en overskuelig fremtid. Vi har en god kontakt til vores medlemmer og 

jobcentrene, og vi har et godt kendskab til mange af de arbejdsgivere, som vores medlemmer får arbejde 

hos.  

Det er en fordel, hvis du har et bredt kendskab til reglerne indenfor Arbejdsløshedsforsikringslovens om-

råde, og hvis du har erfaring med Winnie som sagsbehandlingssystem. 

Du forventes både at være god til at samarbejde med dit team og de øvrige kollegaer, og samtidig kunne 

arbejde selvstændigt.  

Løn og ansættelsesforhold: 

Vi arbejder i attraktivt kontorhus på Dusager 16, 8200 Aarhus N. Vi har en uformel og venlig omgangsform, 

og et aktivt og socialt arbejdsmiljø. Der er fri parkering ved adressen. 

Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst med HK. 

Ugentlig arbejdstid på 35 timer i flextids-ordning. 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.  

Ansøgning: 

Ansøgning og CV sendes pr. mail til jobyt@nnf.dk senest den 19. juni 2020, kl. 12.00.  

Skriv ”Sagsbehandler” i emnefeltet.  

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 23. juni 2020. Samtaler finder sted på Dusager 16, 8200 

Aarhus N.   
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Vil du vide mere?  

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte forsikringschef Marie Beck Jensen på mo-

bil 26 57 08 33 eller mail mbj@nnf.dk eller konstitueret daglig leder af Ydelsesteamet Frederik Bak Immer-

sen på mobil 23 46 37 95 eller mail fbi@nnf.dk 

 

************************* 

 

Hvem er Fødevareforbundet NNFs a-kasse? 

Vi er a-kassen for de der arbejder indenfor nogle af Danmarks vigtigste brancher: bager, slagter, mejeri, 

sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien. 

Vi har cirka 20.000 medlemmer. 

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 person-
oplysninger 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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