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Henric Gard blir ny Head of Energy EMEA
på Aon!
Det är mycket glädjande att hälsa Henric Gard välkommen till Aon i rollen
som Head of Energy EMEA från och med 1 maj 2018.
Henrik kommer att utgå från Stockholmskontoret och arbeta inom Aons
Specialty-team som Head of Energy med uppdraget att stärka och
vidareutveckla vår affär inom energisektorn. Tillsammans med Bruce Jefferis,
Global Head of Energy och William Lynch, Head of Oil and Gas UK kommer
han också fokusera på att växa vår energiportfölj över EMEA.

Henric kommer närmast från Willis Towers Watson (WTW) och har en lång
och gedigen erfarenhet från flertalet ledande roller inom bolaget. Bland
annat som försäljningschef för storkundssegmentet och senast i rollen som
affärsenhetschef för Client Advocates, Large Accounts och Facultative
Reinsurance. Henric har samtidigt ansvarat för några av WTWs största
energikonton över hela Norden.
”Rekryteringen av Henric förstärker vårt engagemang inom specialty
ytterligare och hans omfattande kunskap, värdeskapande och passion för sina
kunder kommer att öka vår förmåga att hjälpa våra nuvarande och blivande
kunder” säger Jacob Schlawitz CEO Aon Nordics.
Henric Gard tillträder sin tjänst den 1 maj 2018.
----We are pleased to announce that Henric Gard has joined Aon as Head of
Energy EMEA as of 1st may 2018.
Henrik will be based at the Stockholm office and work within Aon's Specialty
Team as Head of Energy with the task of strengthening and further
developing our business in the energy sector. Together with Bruce Jefferis,
Global Head of Energy and William Lynch, Head of Oil and Gas UK, he will
also focus on growing our energy portfolio across EMEA.
Henrik has extensive industry experience, most recently from Willis Towers
Watson (WTW) where he has held several leading positions. Among other, as
sales manager for the Large Account segment, and most recently he held the
position as manager and business unit leader for Client Advocates, Large
Accounts and Facultative Reinsurance, whilst being responsible for some of
WTW largest energy accounts across the Nordics.
"Henric's recruitment strengthens our commitment to specialty and his
extensive knowledge, value creation and passion for his customers will
increase our ability to help our current and prospective customers," says
Jacob Schlawitz CEO Aon Nordics.
Henric Gard will take office on May 1, 2018
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