Aon
Hewitt

Andras välbefinnande
är vårt mål

Vi hjälper er att utveckla och
säkra ert företags viktigaste
tillgång: medarbetarna.
Aons Erbjudande INNEBÄR
ATT VI TILLSAMMANS:

Aon Hewitt
Aon Hewitt är världens ledande företag inom
konsult- och outsourcingtjänster på HR-om
rådet. Fler än 29 000 medarbetare i 90 länder
ger dagligen företag, förvaltningar och organisationer värdefulla råd kring att utveckla och
säkra sin i särklass viktigaste tillgång – med
arbetarna.
I Sverige har vi i 20 år varit ett av de ledande
företagen inom belönings- och pensionsfrågor.
Med smarta verktyg och några av marknadens
största databaser för lön och belöning, skapar vi
nytta och hjälp för er i dialogen med medarbetarna när det gäller ersättningar, pensionshantering
och ökat engagemang.
Genom IT-stöd kan ni snabbt och enkelt få fram
marknadslönedata, analysera er egen och marknadens lönestruktur, stödja medarbetarens pensionsoch förmånshantering med mera.

Tar hand om era
operationella risker.

Vi har stor erfarenhet av de frågor som möter de
många olika företagstyper som finns i Sverige och
i Europa, vare sig ni är börsnoterade, onoterade
eller rena familjeföretag. Även för er i den offentliga sektorn finns metoder och verktyg anpassade
för just era behov. Genom noggranna kvalitativa
undersökningar - t ex fokusgrupper och intervjuer
- tar vi fram en kundfokuserad och värdeskapande
kommunikationsstrategi.

Tar väl hand om er i
särklass viktigaste
tillgång, medarbetarna.
Skräddarsyr
effektiva och trygga
lösningar för era
försäkringsbehov.

Är ni ett företag med begränsade HR-resurser kan
våra experter hjälpa er under kortare eller längre
tid. Vi kan exempelvis överta pensionsadministrationen, samtidigt som vi säkrar att pensionshanteringen blir korrekt både från företagets och medarbetarnas perspektiv. Ett stöd i ledarskapet kan
handla om att effektivt hantera verksamhetens
belöningssystem och motivera och engagera medarbetarna. Eller att utveckla verksamhetens egna
HR-resurser till att bli en affärsstödjande partner.

I vårt team har ni tillgång till allt från belönings
experter, jurister, revisorer, kollegor med erfarenhet av både privat näringsliv, offentlig förvaltning
och organisationer, till specialister på investerarrelationer, kommunikatörer och aktuarier. Alla vi
tillsammans skapar de unika lösningar som bäst
matchar era och medarbetarnas önskemål och
behov.

Med internationell styrka och lokalt fokus: Aon Corporation, med huvudkontor i Chicago, grundades 1987 och
har idag cirka 59 000 anställda vid 600 kontor i 120 länder. Världsledande inom riskhantering för företag och organisationer
genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsfömedling samt rådgivning och outsourcing inom Human
Resources. Aon Sverige etablerades 1992 och 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. Huvudkontor i Stockholm, kontor även i Göteborg och Malmö, med sammanlagt cirka 240 anställda.

”We are poised to be
the global leader
on the topics of risk
and people – two
issues of utmost importance to businesses
around the world.”
Greg Case, VD Aon Corporation

Det viktigaste är att vi:

Ser till att ni blir trygga,
framgångsrika och
har tid att satsa på er
verksamhet.

M O T H E R L A N D / F O T O : D an i el dahl g ren

Aon hjälper företag och organisationer att känna den trygghet man behöver för att lyckas
med sina målsättningar. Det gör vi genom att skapa skräddarsydda lösningar, anpassat efter
era specifika behov och önskemål, för riskhantering och de viktiga mänskliga resurserna. Tack
vare att vi alltid har kunden i fokus, i kombination med lång erfarenhet, vet vi att de tjänster
vi tar fram alltid är rätt utformade och levererar Aons främsta produkt: tydligt kundvärde.

Våra andra områden:

Aon Risk Solutions
Vi hjälper er att förstå, kvantifiera och hantera ert företags unika riskprofil genom:
- individuell rådgivning kring risk och försäkring
- upphandling, villkorsutveckling och placering
av skräddarsydda försäkringslösningar
- riskkartläggning och support av egna ingenjörer och specialister
- proaktivt stöd för kunder vid förändring av
riskexponeringar och försäkringsbehov.

Aon Affinity
Genom vår kunskap ser vi till att ni stärker relationen till er målgrupp och ökar er
lönsamhet genom:
- gruppförsäkringslösningar som adderar mervärde till er produkt eller tjänst
- tjänster inom försäkringsförmedling, marknadsföring, administration,
kundtjänst och telemarketing.

Aon Global Risk Consulting
För att ni ska uppnå ett optimalt nyttjande bistår vi med etablering,
drift och utveckling av ert egna försäkringsbolag, genom:
- rådgivning för riskhantering för mindre och medelstora försäkringsbolag
- förvaltning
- norm- och standardsäkring
- riskkontroll
- aktuarietjänster.

®

Vi har hittat en själsfrände i vår övertygelse. Från och med år 2010 är Aon stolt sponsor
till Manchester United. Aon United betyder att vi tillsammans med er som kund skapar
ett team för att ta fram de bästa lösningarna. Och att vi gläds med er i era framgångar.

www.aon.com/sweden

