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Alexander Handell ansluter som Client
Executive till Willis Towers Watson
Willis Towers Watson välkomnar Alexander Handell som Client Executive
inom affärsområdet Corporate Risk & Broking i Sverige.
Alexander kommer från en bred bakgrund hos AIG, Schenker AG,
Länsförsäkringar och senast från Marsh och rollen som Client Executive för
RM-teamet där han arbetade med stora och komplexa konton.
– Jag är väldigt glad att få välkomna Alexander till WTW. Med hans bakgrund
och hans person är jag övertygad om att han kommer att göra ett fantastiskt
jobb för våra kunder, säger Magnus Andrén, Regionchef Göteborg.
Alexander Handell började på WTW i januari och utgår från WTW:s kontor i
Göteborg.
För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andrén, Regionchef Göteborg, Corporate Risk & Broking
+46 31 778 77 03, magnus.andren@willistowerswatson.com

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) är ett ledande globalt
försäkringsförmedlings-, teknik- och konsultbolag. Med rötter tillbaka till
1828 har Willis Towers Watson 45 000 anställda i mer än 140 länder och
marknader.
Vi utformar och levererar råd och tekniklösningar som optimerar hantering av
kapital, sak- och personrelaterade risker, anställningsförmåner, ersättning
och övrigt humankapital. Vi är ett globalt företag som genom lokal närvaro
och expertis kan erbjuda skräddarsydda lösningar anpassade till lokala

trender, marknader och lagstiftning. Genom kompetens, professionalism,
engagemang och kundfokus hjälper vi kunder runt om i världen att vända risk
till tillväxtmöjligheter.
I Sverige inleddes verksamheten 1978 och idag är vi en av landets ledande
rådgivare inom ersättningsrelaterade områden, pensioner och vidare
förmåner, aktuariella tjänster (liv och sak), samt risk- och
försäkringsförmedling inom skadeförsäkringsområdet. Vi är cirka 200
medarbetare i Stockholm (HK), Göteborg och Malmö.
Välkommen att läsa mer på www.willistowerswatson.com

Kontaktpersoner
Johanna Wintzell
Presskontakt
Marketing & Communication Lead
johanna.wintzell@willistowerswatson.com
+46 (0)70 883 98 13
Marie Brytzer
Presskontakt
Chief Operating Officer
marie.brytzer@willistowerswatson.com
+46 (0)72 987 59 97

