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Gjensidige i Haugesund: - Stadig utvikling av hver enkelt medarbeider er vårt største satsningsområde, sier avdelingsdirektør Hildfrid Holgersen (t.h).

Evig kunnskapsløft og nytenkning
Gjensidiges kontorer i Haugesund og
Rosendal utgjør området Midtre, hvor
nyrenoverte lokaler og kontinuerlig satsing på personalkunnskap vitner om et
selskap i medvind.

- Gjensidiges historie i både Haugesund og
Rosendal er lang, og er en kontinuerlig satsing, sier Holgersen.
- Man kan kanskje si at vi går imot strømmen,
ved å ruste opp i vanskeligere tider. En trygg
og stabil økonomi gjør dette mulig, understreker hun.

Vi snakker om et evig kunnskapsløft, og om
stort fokus på faglig kompetanse.
- Obligatorisk og kontinuerlig kursing er en
nødvendighet for å kunne selge og tilrettelegge etter kundens behov. Vårt overordnede mål omhandler ikke kroner og øre,
men om å bry seg om kunden, å gi gode opplevelser. Derfor kan vi aldri legge oss bakpå.
Det forteller avdelingsdirektør for Gjensidige i
Haugesund og Rosendal, Hildfrid Holgersen.

Finanskontor

Opprusting

Det var i september at Haugesundkontoret
stod klart. Nyoppussede lokaler i Haraldsgaten 90, der 10 medarbeidere med regionens privatmarked som sitt arbeidsfelt, har sitt
virke. For Rosendal og de tre medarbeiderne
her, var det nyåpning i Skålagaten 38 den 19.
mars.
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Gjensidige har røtter helt tilbake til 1820 –
tallet, og 190 år etter oppstart er selskapet
Norges største innen forsikringsvirksomhet
og en anerkjent og etablert merkevare. Samtidig er blikket fremtidsrettet.
- I løpet av de siste tre årene har Gjensidige
utviklet seg ytterligere, fra å være et norsk
skadeforsikringsselskap til å bli et ledende,
nordisk skadeforsikringskonsern med bred
satsing i Sverige, Danmark og Baltikum, sier
Hildfrid Holgersen.
Videre forteller hun om en stor portefølje
av finansprodukter i det norske markedet,
fra alle typer forsikringer, til tjenester i en
konkurransedyktig bank samt GPS (Gjensidige Pensjon og Sparing).
- Å ha alt på ett sted er uvurderlig; Bank, for-

sikring og sparing i fond, sier avdelingsdirektøren.
- En stadig økende tendens.
Samfunnsutviklende

Gjensidigestiftelsen er en annen forholdsvis
nyetablert del av Gjensidige. Stiftelsen så dagens lys i 2007, og en årelang praksis med
støtte til lokalsamfunn ble dermed satt i system.
- Gjennom Gjensidigestiftelsen blir deler
av overskuddet overført til lokalsamfunnet.
Felles for alle formålene det er gitt penger til,
er at de har vært utviklende, forebyggende,
aktivitetsskapende og samfunnsbyggende.
Det skal komme nærmiljøet til gode! En
uavhengig og allmennyttig stiftelse hvor alle
kan søke, forteller Holgersen.
- Blant annet ønsker Gjensidigestiftelsen å
støtte MOTs positive tilnærming av adferdsutfordringen blant ungdom, fortsetter hun.
- MOT er en ideell organisasjon som driver
holdningsskapende arbeid i skoler og på
fritidsarenaer, og det har derfor blitt bevilget
midler til å gjennomføre MOT-programmet i
ungdomsskoler over hele landet.

Dette tilbyr Gjensidige i
Haugesund og Rosendal
Skadeforsikring Privat Norge

Gjensidige er en fullverdig leverandør av skadeforsikringsprodukter til private forbrukere i Norge. Selskapet er
markedsleder innen motorforsikring og personforsikringer, og har i tillegg en solid posisjon innen øvrige privatforsikringer.

BEHOV FOR LOKALER?
Kontor
Lager
Butikk etc.

www.bergeiendom.no
Tlf

Privat Norge leverer forsikringsprodukter innen
hovedgruppene:
• Bolig (hus, hytte, innbo)
• Motorvogn (bil, mc)
• Landbruk (bygning, innbo, løsøre, dyr, maskiner)
• Person
• Øvrig
Bank

Gjensidige Bank er en landsdekkende nettbank rettet mot
privat- og organisasjonsmarkedet, og landbruksmarkedet i
Norge. Banken tilbyr tradisjonelle bankprodukter tilpasset
elektronisk distribusjon.
Gjensidige Bank tilbyr følgende hovedprodukter:
• Kontotjenester
• Lån
• Visa-kort og MasterCard

Design for velvære
Savos trendsettende sittekonsept
Savo Flytende Vipp® gir deg
frihet og bevegelse mens du sitter.

Innenfor hvert av hovedproduktene finnes en rekke
produkter, tilpasset enten privat- eller landbruksmarkedet.
Pensjon og sparing

Gjensidige tilbyr et bredt spekter av pensjons-, investerings- og spareprodukter, både til privat- og til næringslivsmarkedet. Produktene som tilbys omfatter blant annet
tjenestepensjonsforsikring, individuell pensjonssparing,
forvaltning av fripoliser og fondssparing.
Savo XO

Gjensidige Pensjonsforsikring og Gjensidige Investeringsrådgivning leverer produkter innen følgende hovedgrupper:
• Individuell pensjon
• Kollektiv pensjon
• Investeringsrådgivning inklusive aktiv forvaltning

Design: Jurek Buchacz

Smeasundet 49 - 5528 Haugesund
Tlf: 52 70 10 80 www.karstenm.no

Riggoppdrag til Stillasgruppen
Stillasgruppen har fått rammekontrakt på omfattende stillasarbeider for Bergen Group Hanøytangen. Transocean
riggen ”Polar Pioneer” kommer inn til 5 års klassing, et omfattende oppdrag som er beregnet å ta 80 dager.

Gjensidige i Haugesund
Haraldsgata 90 5528 Haugesund
03100
Telefon: 03100

Gjensidige i Rosendal
Skålagaten 38 (samme bygg som Spar)
5486 Rosendal
Web: www.gjensidige.no

- Stillasgruppen skal ha alt stillasarbeid fra dekket og oppover. I
tillegg skal de bygge stillaser trappetårnet, forteller prosjektkoordinator Fredrik Reuter til bedriftsmagasinet Stillasnytt.
Det er ikke bare ”Polar Pioneer” som kommer til Hanøytangen i år.
En annen av Transoceans halvt nedsenkbare borerigger ”Transocean
Artic” kommer også til Askøy-verftet i august. Arbeider som skal utføres på denne riggen er forventet å ta 55 dager.
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