Pressmeddelande, Stockholm den 3 april, 2014

Vardia är framtidens arbetsgivare i försäkringsbranschen
Under försäkringsbranschens årliga gala Insurance Awards fick Vardia som första försäkringsbolag ta emot
den nyinstiftade utmärkelsen Framtidens arbetsgivare i försäkringsbranschen. Vinnaren korades utifrån
resultatet av en undersökning som 450 unga anställda från 14 olika försäkringsbolag deltagit i.
Undersökningen spänner över flera områden, där ersättning, ledarskap, socialt ansvarstagande, meningsfullhet i
arbetsuppgifterna och karriärmöjligheter är några av de aspekter som mäts. Vardia presterar bättre i undersökningen
än samtliga övriga deltagande bolag i branschen, framförallt när det gäller de anställdas övergripande
arbetstillfredsställelse och deras benägenhet att rekommendera arbetsgivaren till andra.
De övriga nominerade bolagen var Trygg-Hansa, If, Skandia, AMF, SEB, Cerberus, Max Matthiessen, Movestic, AIG,
Protector, Söderberg & Partners, Svedea, och Willis.
- Vi är oerhört glada över denna utmärkelse. Vi vann i konkurrens med många stora och duktiga arbetsgivare i
branschen och det gör oss extra stolta. Vi satsar mycket på personalen och tar tillvara våra unga medarbetares
kompetens och engagemang. Vi ger dem möjlighet att påverka och växa inom företaget. Det här är ett kvitto på att
det arbetssätt vi använder är framgångsrikt, säger Andreas Önstorp, VD, Vardia Försäkring AB.
Prisutdelningen skedde under galan Insurance Awards som ägde rum den 2 april på Berns i Stockholm.
Undersökningen, som låg till grund för utmärkelsen Framtidens arbetsgivare är utförd av det oberoende
analysföretaget Nepa och omfattar minst tio anställda som är födda 1983 eller senare.
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Om Vardia Försäkring
Vardia Försäkring försäkrar privatpersoner och företag. Genom en omfattande säljkraft, stark entreprenörsanda och spetskompetens inom
försäkringsdistribution skapar Vardia ett lönsamt mervärde för kunder och partners. Branschorganet Risk & Försäkring i samarbete med IFU utsåg
Vardia till Årets sakförsäkringsbolag år 2012. Vardia ingår i den nordiska försäkringskoncernen Vardia Insurance Group. Läs mer på www.vardia.se
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