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Över 1200 sökande till 70 platser – Unik
YH-utbildning inom försäkring omåttligt
populär
Hela 1250 sökande till 70 utbildningsplatser, så ser det ut på FEI:s YHutbildning inom försäkring som nyligen startade. Det är Sveriges enda
utbildning inom yrkeshögskolan som är helt inriktad mot
försäkringsbranschen och som anordnas i samarbete med både arbetsgivare
och branschorganisationer från försäkringssektorn.
– Det är alltid högt söktryck och det beror bland annat på att vi har ett nära

samarbete med aktörer från branschen. Sedan är kompetensen hos våra lärare
också en faktor, vi levererar en högkvalitativ utbildning där nästan alla får
jobb direkt efter utbildningen, säger Andreas Degerfeldt, verksamhetschef på
FEI.
FEI erbjuder totalt 70 platser till utbildningen Försäkringsrådgivare, där
platserna fördelas på 35 platser i Stockholm och 35 platser på distans via
FEIFLEX. Utbildningen inkluderar bland annat integrerad praktik på ledande
bolag i försäkringsbranschen. Skillnaden mellan antalet sökande och
tillgängliga platser beror förutom på utbildningens kvalitet och den tydliga
kopplingen till arbetsmarknaden även på att den möjliggör arbete i många
olika roller.
– Eftersom branschen och InsureSec är med och kvalitetssäkrar utbildningen
genom deltagande i utbildningens ledningsgrupp har vi bra koll på vilken
kompetens som behövs. Samtidigt är utbildningen så pass populär eftersom
den leder till ett brett spektrum av möjliga yrkesroller att gå vidare till, från
skadereglering och analys till sälj och rådgivning.
FEI arbetar också med att utveckla utbudet inom försäkringsutbildningar
ytterligare.
– Behovet av kompetensutveckling är stort i branschen och med FEI:s
position och kunskap finns det goda möjligheter att utveckla vårt erbjudande,
säger Andreas Degerfeldt.
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FEI erbjuder kurser, utbildningsprogram och YH-utbildningar inom bland
annat företagsekonomi, juridik, fastighetsförmedling samt finans- och

försäkring till hela Sveriges näringsliv. FEI grundades 1888 och är ett av
Sveriges äldsta utbildningsföretag. Föreläsningarna sker i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Alicante och London samt online via plattformen FEIFLEX,
en egenutvecklad modell för hybridutbildning. www.fei.se
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