Presseinformation, 20. november 2015

Codan ansætter Camilla Amstrup som privatdirektør
Camilla Amstrup kommer fra en stilling som Senior Vice President for Call Centre i
TDC. Hun tiltræder hos Codan den 1. februar 2016.
Camilla Amstrup har haft leder- og direktørroller hos TDC siden 2001 med ansvarsområder indenfor
bl.a. forretningsudvikling, service, CRM, telemarketing, online og call centre. Siden 2012 har hun
stået i spidsen for TDCs callcenter-organisation, som er blandt de største i Danmark, hvorfra hun
har stor erfaring med kundevendte frontlinieorganisationer.
Scott Ørmen, landedirektør i Codan, giver ansættelsen af Camilla Amstrup følgende ord med på
vejen:
”Jeg er oprigtigt glad for, at Camilla slutter sig til Codans ledelsesteam. Hun har de helt rette
kompetencer til at drive Codans privatforretning videre sammen med de dygtige kolleger. Camilla
har et udpræget kundefokus med et godt blik for salg og leverancer af høj kvalitet. Hun er strategisk
tænkende og forretningsorienteret. Som leder sætter hun pris på at være tæt på sit team. Hun er
vellidt og involverende samt transparent og ligefrem i sin kommunikation. Jeg ser frem til at få
Camilla med på Codan-holdet.”
Med ansættelsen er samtlige roller i Codans danske ledelsesgruppe besat. Om sin ansættelse siger
Camilla Amstrup selv:
”Jeg glæder mig meget til at blive en del af ledelsesteamet. Codan er en virksomhed, der i mange
år har været en stærk spiller på forsikringsmarkedet. Vi skal fortsætte arbejdet med at skabe gode
kundeoplevelser, og jeg ser frem til at bruge mine erfaringer til at bidrage positivt til Codans
udvikling.”
Camilla Amstrup er Cand.Oecon fra Århus Universitet og har
endvidere deltaget i TDCs program for Kvinder i Topledelse og
TDCs koncernlederprogram.
Camilla Amstrup er 45 år og bor i Birkerød med sin mand Steen og
parrets to døtre.
Læs mere om Camilla Amstrup på hendes Linkedin-profil:
https://www.linkedin.com/in/camilla-amstrup-s%C3%B8gaard34802b2
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Om Codan Forsikring
Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og
godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan-koncernen er i dag 100 procent ejet af den
britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med
omkring 19.000 medarbejdere. Læs mere på www.codan.dk.

