DIREKTØR

FOR HK'S A-KASSE
Direktøren for HK's A-kasse (HKA) skal drifte og
videreudvikle en af de stærkeste og mest moderne
og digitaliserede A-kasser i Danmark.
Opgaven
HKAs nye direktør skal stå i spidsen for en veldrevet organisation,
der lægger stor vægt på servicering og rådgivning af medlem
merne. Direktøren skal have et skarpt fokus på den daglige drift
og på udviklingen af fremtidens innovative og digitaliserede HKA.
Den kommende direktør skal have viden, udsyn og kompetencer
i relation til forholdene på arbejdsmarkedet.
Sammen med HK's bestyrelse og medarbejdere skal direktøren
sikre, at HKA er kendetegnet ved velfungerende drift og styring
samt af at skabe høj kvalitet i ydelserne til medlemmerne.
Direktøren skal sætte sig i spidsen for at optimere og udvikle
medlemsservice og skabe kontinuitet i mange spændende
udviklingstiltag til gavn for medlemmerne.

Personen
Direktøren for HKA skal være en moderne og professionel
leder, der arbejder dynamisk og strategisk, har politisk tæft
og har helhedssyn i forhold til ledelse og samarbejde. Profilen
skal endvidere være systematisk og klar i opgaveløsning og
ansvarsfordeling. Direktøren skal være i stand til at realisere og
implementere strategier i spændet mellem politik og økonomi
samt juridiske og markedsmæssige forhold. Det vægter positivt,
såfremt den nye direktør har interesse, indsigt og flair for digi
talisering og nye teknologiske muligheder.

Det er en forudsætning, at direktøren er serviceorienteret og
har kompetencer inden for administration og økonomistyring,
forretningsudvikling, strategi, forhandling og formidling.
Direktøren skal have stærke analytiske kompetencer i forhold
til politiske, forretningsmæssige, økonomiske og organisatoriske
problemstillinger.
Direktøren skal på de indre linjer fungere som en synlig, empatisk
og nærværende leder og eksternt tegne HKA gennem alliance
skabende netværk, ligesom direktøren skal sikre et dynamisk og
tillidsfuldt samspil med mange samarbejdspartnere, herunder
myndigheder og andre a-kasser.

Vilkår
HKA tilbyder gode ansættelsesvilkår.

Ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte administrerende direktør Lars Muusmann på telefon
4076 7227.
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger
senest søndag den 4. marts 2018.
Se mere på www.hk.dk og www.muusmann.com.
Her kan stillings- og personprofilen ses.

HKA har ca. 205.000 medlemmer. HKA-medlemmerne er organiseret i fire sektorer i forhold til overenskomster og i syv lokalafdelinger. Ansvar
for myndighedsudøvelse og administrationsgrundlag er placeret centralt i HKA, der varetager behandling af dagpenge, efterløn, feriedagpenge
mv. Læs mere på www.hk.dk.

