
   

 

 

Gate Gourmet skifter rådgiver 
 
Nyt service- og rådgivningskoncept 
Til alles orientering har vi netop indgået samarbejdsaftale med Willis, der er Danmarks største for-
sikringsmæglervirksomhed. Dette skyldes blandt andet, at Willis har nogle kompetencer indenfor 
placering af pensionsmidler og kommunikation af pensionsordningen som er unikke på markedet 
og som vi finder at vi som medarbejdere vil have stor glæde af. 
 
Vi vil gerne sikre, at vi tilbyder Jer den bedste pensionsordning og det er Willis’ opgave at være 
med til at sikre, at vores pensions- og personforsikringsprogram hviler på attraktive vilkår, gode 
betingelser og de bedste valgmuligheder. 
 
Det er også Willis’ opgave at sikre, at alle modtager og oplever en kompetent, uvildig og objektiv 
rådgivning og service.  
 
Moderniseringsproces 
Vi har aftalt med Willis, at de inden for de næste måneder sammen med os gennemgår og revide-
rer vores pensionspolitik samt får analyseret vores nuværende pensionsordning. Og på baggrund 
heraf komme med forslag til produktforbedringer og moderniseringer. 
 
Vi håber, at vi kan orientere jer om resultatet af denne proces medio februar. 
 
Nyt rådgiverteam og nye kontaktpersoner 
Det er fra i dag Willis’ rådgivere, som har ansvaret for at rådgive os om Gate Gourmets pensions-
ordning.  

 
Willis anvender et team af rådgivere, så du altid har en person som kender Gate Gourmets ordning 
at rette kontakt til, såfremt du har spørgsmål til din pensionsordning. 
 
Vores team består af: 

 Pensionsmægler Lars Clausen: Lars har sammen med Søren det overordnede ansvar for ordnin-
gen samt forestå bl.a. også en del af personlige rådgivning af hver enkelt medarbejder.  

 
 Pensionsrådgiver Maya Larsen: Maya til opgave at varetage kommunikationen med selskabet 

samt de administrative opgaver omkring ordningen. Det er også Maya du skal rette henvendelse til 
hvis du skal booke et rådgivningsmøde med en af pensionsmæglerne. 

 
 Processansvarlig Søren Hartung: Søren er ansvarlig for moderniseringsprocessen og skiftet fra 

betjening via AON til betjening og rådgivning via Willis. 
 
Har du allerede nu spørgsmål til din pensionsordning, du ønsker afklaret med Willis, kan du kontakte  
 

Account Director, partner Søren Hartung på telefon 88 13 96 86 – e-mail: sha@willis.dk 
 

Internt er det fortsat Hørdis Kragh for funktionærgrruppen og Jens Otto Søndergaard for RBF/3F gruppen, 
som er interne kontaktpersoner. 
  

Hvad betyder det for dig og det videre forløb 
Din nuværende pensionsordning fortsætter indtil videre helt uforandret, blot er det fra i dag Willis du 
skal kontakte, hvis du ønsker rådgivning eller har spørgsmål. 
 
Vi forventer som nævnt, at vende tilbage med mere information i løbet af nogle måneder, og her 
kunne fortælle om det videre forløb, og de eventuelle nye muligheder og forbedringer. 
 
Med venlig hilsen 
Jytte Ryde 
HR Director 
 


