Program för nästa generation i försäkringsbranschen
Datum:
2021-01-21 - 2021-04-15

Pris:
7 490 kr inkl. kursmaterial.

Tid:
Tre tillfällen 2020/2021

Priset anges exkl. moms.
Studieresan till London ingår inte i priset.

Datum: 21 januari, 10 mars och 15 april.
Anmälan via www.forsakringsforeningen.se
Registrering med kaffe och fika från kl. 12.30. Utbildning kl.
13.00-17.00.
Gäller alla tillfällen.
Anmälan:
Senast den 17 januari 2021
Plats:
Centrala Stockholm

Nu finns det möjlighet för dig som missade programmets första utbildningstillfälle att gå programmet! Du går då
kommande tre träffarna.
Programmet ger dig som deltagare utbildning, inspiration och verktyg för din fortsatta utveckling i försäkringsbranschen.
Du får möjligheten att bygga ditt professionella nätverk och ett forum för diskussion kring aktuella frågeställningar med
erfarna och inspirerande föreläsare. Programmet bidrar även till viktig kompetensutveckling genom generöst med tid för
erfarenhetsutbyte med de övriga deltagarna.

En dynamisk mötesplats för kompetensutveckling
Målet är att skapa en dynamisk mötesplats med erfarenhetsutbyte och diskussioner för kompetensutveckling samt att
skapa kontaktytor, som lever över tid.

Innehåll
Försäkringsbranschen i framtiden – möjligheter och utmaningar i den digitala utvecklingen
Praktiska verktyg för att utvecklas
Såhär ser försäkringsbranschen ut: Produkter, roller och skillnader mellan skadeförsäkring och livförsäkring/pension
Bygg företagets och ditt varumärke
Trendspaning och omvärldsbevakning

För vem är programmet?
Programmet vänder sig till den yngre medarbetaren i försäkringsbranschen. Du är relativt ny i försäkringsbranschen
men för att du ska få bästa behållning av programmet tror vi att du ändå har arbetat något år i branschen och vill
fortsätta att satsa ytterligare på din utveckling i branschen.

Vad du får som deltagare
Nya kontaktytor i branschen
Inspiration för den fortsatta utvecklingen
Erfarenhetsutbyte med andra
Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
Kompetensutveckling

Tillval: Studieresa till London 2021
Ta möjligheten att avsluta med en internationell studieresa till London
Under studieresan får du bekanta dig med den internationella försäkringsmarknaden och dess utmaningar samtidigt
som du utveckla din försäkringsengelska. Du knyter dessutom värdefulla, internationella kontakter och nätverkar med
branschkollegor både från Sverige och i London.
Studieresan är ett tillval och deltagandet sker till självkostnadspris.

Anmälan
Programmet har begränsat antal platser. Anmälan är bindande.

Har du frågor? Kontakta mig.

Malin Biro
Kommunikatör & projektledare av kursen

malin.biro@forsakringsforeningen.se
08-522 789 94

