BANK- OCH
FÖRSÄKRINGSRÅDGIVARE
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 YH-POÄNG

Målsättningen för utbildningen är att bidra till
en tryggad återväxt av kvalificerade
medarbetare med ett yrkesinriktat kunnande
för banker, försäkringsbolag och
försäkringsmäklare.

ARBETSMARKNAD
Erfarenheten från tidigare utbildningar är att
våra studerande med goda studieprestationer
haft mycket stora möjligheter till anställning
inom branschen, framför allt tack vare vårt
nära samarbete med branschföretagen.
För arbete inom bank- och
försäkringsbranschen är i allmänhet hög social
kompetens, nyfikenhet, engagemang,
flexibilitet och stark teamkänsla viktiga
egenskaper. Utöver detta är goda teoretiska
kunskaper och relevant arbetslivserfarenhet
meriterande.
Efter examen skall du kunna arbeta i
kundorienterande befattningar inom bank- och
försäkringsvärlden. Nedan följer exempel på
olika typer av befattningar som våra
studerande fått efter examen.
Inom bank förekommer befattningar inom
kundservice och merförsäljning mot befintliga
kunder på bankkontor eller telefonbank samt
rådgivare mot privatkunder eller företag.
Vid försäkringsbolag arbetar du inom
kundservice och merförsäljning mot befintliga
kunder över telefon, som skadereglerare inom
person- och sakförsäkring, riskbedömare,
rådgivare eller handläggare.
På försäkringsmäklarföretag kan du arbeta som
försäkringsmäklare eller
försäkringsmäklarassistent.
Därutöver arbetar några av våra f.d.
studerande med internutbildning eller innehar
någon form av chefsbefattning några år efter
avslutad examen som Bank- och
försäkringsrådgivare.

SAMARBETSPARTNERS
Utbildningen genomförs av Yrgo, högre
yrkesutbildning i samarbete med ett antal
banker, försäkringsbolag och
försäkringsmäklare i Göteborgsregionen.
I ledningsgruppen ingår representanter från:
Försäkringsbranschens
Arbetsgivareorganisation (FAO)
Facket för försäkring och finans (FTF)
Banker och försäkringsverksamheter
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

ANSÖKAN
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs
grundläggande behörighet. Vad grundläggande
behörighet innebär styrs av när du studerade
på gymnasienivå. Klicka här för mer
information om grundläggande behörighet.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV
Särskilda förkunskapskrav från
Ekonomiprogrammet eller
Samhällsprogrammet.
Minst betyg E i Svenska 2, Engelska 6,
Matematik 2 b eller c, Samhällskunskap 1 b
eller motsvarande.
Läs mer om ansökan, urval och antagning här.

URVAL
Urval görs med utgångspunkt från betyg,
skriftliga tester i svenska och engelska. De
skriftliga testerna genomförs under maj-juni
och tar cirka en halv dag i anspråk. Behöriga
sökande får kallelse per e-post före aktuellt
testtillfälle.

FINANSIERING
Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd från CSN.
Kostnader för kurslitteratur, kopiering och
utskrifter tillkommer. Avgifter till
självkostnadspris tas ut för läromedel som
skolan producerat. Läromedel/facklitteratur
som vi själva inhandlat förmånligt säljs till
reducerat pris.

KURSER
Bank- och försäkringslära 70 p
Beskattning 20 p
Företagsekonomi 30 p
Engelskt yrkesspråk 20 p
Examensarbete 25 p
IT-verktyg och digitalisering 20 p
Juridik 30 p
Kommunikation 10 p
Nationalekonomi 20 p
LIA 1 – Lärande i arbete 50 p
LIA 2 – Lärande i arbete 85 p
Organisation, ledarskap och arbetsliv 10 p
Utredningsmetodik 10 p
5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

MER INFORMATION
Anita Holmdahl
Tel: 031-367 31 82
anita.holmdahl@educ.goteborg.se
Lisa Algestam
Tel. 031-367 31 80
lisa.algestam@educ.goteborg.se
Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN
Längd: 80 veckor heltid
Start: 3 september 2018
Antal platser: 35
Ansökan: Senast 16 april 2018
Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.
Anmälningskod: YHBF
Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din
ansökan genom att ha dina betyg och andra
relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

