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Joachim Rubow bliver ny direktør for Strategi & 

Kommunikation i Tryg 
 

Tryg ansætter Joachim Rubow til at stå i spidsen for divisionen Strategi & 

Kommunikation. Han får dermed det overordnede ansvar for Trygs interne og 

eksterne kommunikation, markedsføring, branding, CSR og koncernstrategi. 

 

- Tryg skal være verdens bedste forsikringsselskab med et stærkt kundefokus. Vi skal hele 

tiden sikre os, at der en tydelig kobling mellem den strategi, vi lægger, og den måde vi 

interagerer og opfattes på af vores kunder. Derfor giver det rigtig god mening for os at samle 

kræfterne ét sted. Joachim Rubow får ansvaret for Strategi & Kommunikation og får dermed 

opgaven med at videreudvikle det stærke brand, vi allerede har, og samtidig stå i spidsen for 

at forankre og udbygge Trygs strategi og ambition om at blive verdens bedste 

forsikringsselskab, siger Morten Hübbe, koncernchef i Tryg. 

 

Joachim Rubow (41) kommer fra jobbet som CEO for Danmarks største mediebureau, Carat, 

og kender herigennem allerede Tryg-brandet godt. Han har tidligere arbejdet hos bl.a. 

Danmarks Radio og Danske Bank, og har dermed solid erfaring med kommunikation og 

branding fra flere sider af bordet. 

 

- Hos Joachim Rubow har vi fundet en profil med den helt rette kombination af erfaring, 

kompetence, personlighed og engagement, som skal til for at drive området videre frem. Han 

er en stærk leder med et højt energiniveau, og jeg glæder mig meget over at få så stærk en 

spiller med på holdet, siger Morten Hübbe. 

Joachim Rubow tiltræder stillingen i Tryg i løbet af februar. 

 

Om Tryg 

”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i 

Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, 

medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 

2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af 

TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds-

skabende formål. 

 

 

Kontakt 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

 

Kasper Riis, kommunikationschef 

Mobil: +45 41 77 68 34 

Mail: kasper.riis@tryg.dk 


