
Länsförsäkringar är ett unikt bo-
lag. För det första är vi lokala. 
Länsförsäkringar består av 23 fri-
stående bolag i hela landet vilket 
innebär att vi pratar med våra kun-
der på alla dialekter. Det innebär 
också att vi alltid finns nära dig, 
både med kontor och personlig 
service. För det andra så ägs vi av 
våra kunder. Vi har inga aktieägare 
som ska få del av vinsten, istället 
är det våra kunder som får åter-
bäring när det går bra för bolaget. 
För det tredje så erbjuder vi ett 
helhetserbjudande som ingen an-
nan kan matcha. Förutom att vi 
är ett försäkringsbolag är vi idag 
både bank och fastighetsförmed-
ling – dessutom har vi en egen 
larmcentral. Vi tror nämligen att 
man genom att samla allt som rör 
sin privatekonomi hos oss får en 
bättre överblick och därigenom 
kan känna sig lite tryggare. 

Vår storlek – din styrka!
Det är här du kommer in i bilden. 
Med tanke på vår breda verksam-
het finns det väldigt många olika 
yrkesroller hos oss. Alltifrån be-
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siktningsman till säljare och jurist. 
För att arbeta här vill vi att du har 
minst gymnasieutbildning. För en 
del av våra jobb behöver du även 
en eftergymnasial utbildning, ex-
empelvis inom ekonomi eller juri-

dik. Men många av våra medarbe-
tare utbildas kontinuerligt inom 
bolaget för att få specialistkompe-
tens. Störst vikt lägger vi ändå på 
hur du är som person.

Hjälp oss att skapa 
en tryggare vardag!
VVii  äärr  bbllaanndd  ddee  aallllrraa  bbäässttaa  nnäärr  ddeett  ggäälllleerr  kkuunnddnnööjjddhheett  
oocchh  ddeett  vveerrkkaarr  ssoomm  aatttt  vvii  ggöörr  mmyycckkeett  rräätttt..  MMeenn  fföörr  aatttt  vvii  
äävveenn  ii  ffrraammttiiddeenn  sskkaa  kkuunnnnaa  eerrbbjjuuddaa  ddee  aallllrraa  bbäässttaa  
pprroodduukktteerrnnaa,,  ttjjäännsstteerrnnaa  oocchh  sseerrvviicceenn  ttiillll  vvåårraa  kkuunnddeerr  
bbeehhöövveerr  vvii  aannssttäällllaa  rräätttt  ppeerrssoonneerr..  KKaannsskkee  äärr  ddeett  jjuusstt  ddiigg  
vvii  ssöökkeerr??
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ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 820 medarbetare (Länsförsäkringar Älvsborg,
Göteborg och Bohuslän samt Skaraborg).

YRKEN INOM FÖRETAGET
I urval: Skadereglerare, bankrådgivare, försäkringssäljare,
controller, IT-tekniker, jurist, webbredaktör, press- 
ansvarig, skadeförebyggare, personalvetare, riskingenjör, 
produktspecialist, fastighetsmäklare, besiktningsman, 
larmoperatör, skadedjurstekniker.
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Lägst gymnasieutbildning. För många yrken krävs
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