I samarbeid med Gabler as tilbyr vi

Åpent seniorkurs
«Økonomisk planlegging for godt voksne»
Vi tilbyr nå åpne kurs med påfølgende individuell
økonomisk gjennomgang for ansatte
Grunnet stor etterspørsel, lanserer vi nå et åpent kurs i to
varianter for hhv. privat og offentlig sektor hvor vi kan ta imot
ansatte fra flere ulike virksomheter.
Høsten 2014 tilbyr vi dette i Oslo tirsdag 2.12 (privat) og
torsdag 4.12 (offentlig). Vårt primære fokus retter seg mot
kursdeltakere i aldersgruppen 55 år og eldre.
Målet for kurset og etterfølgende rådgivning er å gi de ansatte
et solid grunnlag for å treffe viktige og riktige økonomiske valg i
siste del av sin yrkeskarriere og tiden etter at pulten er ryddet.
Vinn-Vinn!
 To trinns-modell med kurs og individuell rådgivning
sikrer den ansatte kunnskap og trygghet når valg skal
fattes
 Formidling av vanskelig stoff på en lettfattelig og
engasjerende måte
 Sikre de ansatte nøytral og uavhengig rådgivning
 Muliggjør at bedriften får tidlig tilbakemelding fra de
ansatte om deres fremtidsplaner
 Gir bedriften mulighet til å legge fremtidige
bemanningskabaler på et tidlig tidspunkt
 Et synlig og verdifullt bidrag inn i bedriftens seniorpolicy
Vi har særlig fokus på økonomisk planlegging og vi har kokt
essensen ned til 1 effektiv og hyggelig kursdag etterfulgt av
individuell gjennomgang.
Se mer på vår nettside www.steenberg-plahte.no
Med vennlig hilsen Steenberg & Plahte as
OBS: Som en særavtale tilbys kunder i Gabler AS en rabatt på
10% ift. normalprisen.

Kursleder Bodil Bache har mange
års erfaring med pensjon og
forsikring innen både offentlig og
privat sektor. Erfaringen er fra
både leverandør, kunde - og
rådgivningssiden.
Hun har også lang erfaring som
kursleder og foredragsholder.
Bodil har Bachelor i ledelse og
Høyere Forsikrings Eksamen
(HFE).

DU FÅR:
 En uavhengig og nøytral
rådgiver
 Hjelp til å gi de ansatte
overblikk over fakta og
konsekvenser for aktuelle
alternativer
 Bedre synliggjøring av
bedriftens pensjons- og
forsikringsordninger
 Hjelp til informasjon om AFP
for å sikre at ansatte kjenner
sine rettigheter og fallgruvene
i regelverket
 Fornøyde ansatte som med
trygghet kan treffe riktige valg
Vi lytter, deler kunnskap og
erfaring samt skaper trygghet
og engasjement
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