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Kaisa Kotisalo joins Willis Towers Watson
Finland as Risk Consultant Engineer
Willis Towers Watson Finland welcomes Kaisa Kotisalo as a Risk Consultant
Engineer.
In her new role, Kaisa will take on responsibility for services in relation to
Risk surveys, property insurance programs and claims consultancy services.
In her previous role, Kaisa has been working for Pohjola Insurance Ltd in risk
management of property insurance programs for 8 years and currently she is
working at Sweco Industry as Technical Safety Specialist.
– I am more than happy to welcome Kaisa to WTW Finland. Her knowledge
and work experience is a perfect match to our needs and client base at WTW
right now, says Harry Strömberg, Head of Finland.
– I am excited to be joining WTW, and to bring my knowledge and
experience in to the team. I'm really looking forward to work with my new
colleaques and interesting client base of WTW, says Kaisa Kotisalo.
Kaisa Kotisalo will be located in the Willis Towers Watson office in Espoo,
Finland.
For more information, contact:
Harry Strömberg, Head of Finland
+358 50 462 7787, harry.stromberg@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
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