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Aon Sweden har rekryterat ytterligare tre
nya medarbetare
Aon Sweden fortsätter att rekrytera och hälsar nu ytterligare tre nya kollegor
varmt välkomna.
Pia Ericsson | Client Coordinator – Retail
Till affärsområde Retail, välkomnar vi Pia Ericsson som Client Coordinator.
Pia har lång erfarenhet från försäkringsbranschen och främst inom
marinförsäkring. Hon och kommer närmast från Trygg-Hansa där hon haft en
roll som Cargo Underwriter och arbetat med transportförsäkring inom deras
Cargo-team. Pia har även arbetat ett några år hos Zurich Insurance.

Pia tillträder sin nya tjänst i april och kommer vara stationerad vid kontoret i
Stockholm.
Johanna Buréus | Account Executive – Health & Benefits
Till affärsområde Health & Benefits välkomnar vi Johanna Buréus till rollen
som ny Account Executive. Johanna har arbetat mer än 12 år i pensions- och
försäkringsbranschen och kommer närmast från Carnegie Investment Banking
AB där hon haft en position som Insurance and pension specialist, Private
Banking. Dessförinnan har hon haft olika roller inom försäkring, liv och
pension för bland annat Nordea och Max Matthiessen.
Johanna tillträder sin nya tjänst i maj och kommer vara stationerad vid
kontoret i Stockholm.
Julian Ademius | Risk Consultant – Risk Management
Risk Consulting Nordic fortsätter att växa och bredda sina tjänster inom Risk
Management. Till teamet hälsar vi nu Julian Ademius varmt välkommen.
Julian har en spännande bakgrund inom offshore/oljebranschen där han
bland annat arbetat som fartygsingenjör de senaste 5-6 åren. Julian är
utbildad sjöingenjör från Chalmers Tekniska Högskola samt kandidatexamen
inom företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Julian tillträder sin nya tjänst i maj och kommer ha sin placering i Göteborg.

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.
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