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Välkommen till Aon Göteborg - Yvonne
Joneklint!
Det är med stor glädje vi hälsar ännu en förmedlare varmt välkommen till
Aon i Göteborg!
Yvonne kommer i huvudsak att arbeta som förmedlare och generalist men
även bistå med sin fördjupade kunskap och erfarenhet inom Marine Cargo.
Yvonne är jurist och kommer närmast från Volvo Logistics där hon arbetat i 7
år främst med försäkringsplacering, återförsäkring, regresser och
skadereglering men även med ansvarsärenden och utbildningar. Sammanlagt
har Yvonne drygt 16 års erfarenhet från försäkringsbranschen, med start på If
2002.
Yvonne tillträder sin nya roll hos oss den 13 september och vi ser alla fram
emot att få Yvonne ombord!
Varmt välkommen!
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För mer information och frågor:
Johanna Dahl Sjöberg | Director
Aon Risk Solutions
Västra Hamngatan 10 | SE-411 17 Göteborg, Sweden
d +46 (0)31-743 85 06 | m +46 (0)708-68 40 97 | t +46 31 743 85 00
johanna.dahl.sjoberg@aon.se | www.aon.com/sweden
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Om Aon Sweden
Aon är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för
företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och
återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human
Resources. Aon Sweden har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och
ett globalt utbud av expertis och resurser.
Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden drygt 210
anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Aon är certifierade enligt ISO
14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Besök oss på
www.aon.com/sweden/för mer information.
Aon Sweden är en del av Aon Corporation som med drygt 50 000
medarbetare över hela världen levererar kundvärde genom innovativa,
effektiva lösningar som hanterar företags och organisationers risker och ökar
medarbetarnas produktivitet.
Följ Aon Sweden på Twitter | Facebook | LinkedIn | Mynewsdesk |
Prenumerera på Aons nyhetsbrev

Om Aon Sweden
Aon är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom riskhantering för företag
och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och
återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human
Resources. Aon Sweden har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och
ett globalt utbud av expertis och resurser.
Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden drygt 220
anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Aon är certifierade enligt ISO
14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Besök oss på
www.aon.com/sweden/för mer information.
Aon Sweden är en del av Aon Corporation som med drygt 50 000
medarbetare över hela världen levererar kundvärde genom innovativa,
effektiva lösningar som hanterar företags och organisationers risker och ökar
medarbetarnas produktivitet.
Följ Aon Sweden på Twitter | Facebook | LinkedIn | Mynewsdesk |
Prenumerera på Aons nyhetsbrev

Kontaktpersoner
Ulrika Lilliehöök
Head of Retail
ulrika.lilliehook@aon.se
+46 8 697 42 82
+46 733 97 41 33

