
EN VÄRLD  
AV MÖJLIGHETER

Vi letar efter DIG som vill jobba på hotell. 
Välkommen till jobb- & inspirationsmässa, kom och träffa oss

 så berättar vi mer om världens roligaste bransch!

Vill du vara med och bidra till 

ett hållbart samhälle och ar-

beta i en bransch i ständig 

utveckling. Vi erbjuder DIG 

spännande och utmanande ar-

betsuppgifter inom hotell och 

restaurang. 

Vi söker DIG som har förmåga 

att få våra gäster att känna sig

hemma! Hos oss är det viktigt 

att du har en positiv inställning 

och tycker om att jobba med 

och möta människor. 

Genom interna utbildningar 

finns stora möjligheter till ut-

veckling där du har chans att 

jobb på flera avdelningar och på 

andra hotell inom hotellkedjan.

Joda Bar & kök,
Visby hamn

30 
Januari
kl. 16-18

Visbyhotellen i samverken: Best Western Strand Hotel / Solhem Hotel, Clarion Hotel Wisby, Scandic Visby, Hotell S:t Clemens

Moderator:
Ella Wahlgren
Leder dagen från scenen, 
intervjuer och HEPP-talk

EN VÄRLD  
AV MÖJLIGHETER

Vi letar efter DIG som vill jobba på hotell. 
Välkommen till jobb- & inspirationsmässa, kom och träffa oss

 så berättar vi mer om världens roligaste bransch!

Vill du vara med och bidra till 

ett hållbart samhälle och ar-

beta i en bransch i ständig 

utveckling. Vi erbjuder DIG 

spännande och utmanande ar-

betsuppgifter inom hotell och 

restaurang. 

Vi söker DIG som har förmåga 

att få våra gäster att känna sig

hemma! Hos oss är det viktigt 

att du har en positiv inställning 

och tycker om att jobba med 

och möta människor. 

Genom interna utbildningar 

finns stora möjligheter till ut-

veckling där du har chans att 

jobb på flera avdelningar och på 

andra hotell inom hotellkedjan.

Joda Bar & kök,
Visby hamn

30 
Januari
kl. 16-18

Visbyhotellen i samverken: Best Western Strand Hotel / Solhem Hotel, Clarion Hotel Wisby, Scandic Visby, Hotell S:t Clemens

Moderator:
Ella Wahlgren
Leder dagen från scenen, 
intervjuer och HEPP-talk

Välkommen till jobb- & inspirationsmässa
30 januari kl. 16-18 på Joda bar & kök

kom och träffa oss så berättar vi mer om världens roligaste bransch!

Vi söker DIG som har förmåga att få våra gäster att känna sig hemma! Hos oss är det viktigt att du 
har en positiv inställning och tycker om att jobba med och möta människor. Vill du vara med och 
bidra till ett hållbart samhälle och arbeta i en bransch i ständig utveckling. Vi erbjuder DIG spän-
nande och utmanande arbetsuppgifter inom hotell och restaurang.

För att göra hotellbranschen mera attraktiv på Gotland så inleds ett samarbete hotellen emellan 
där vi i steg ett bjuder in personer som vill jobba i branschen till en jobb- & inspirationsmässa.

Vi vill på så sätt locka personer att söka sig till hotellbranschen och förmedla vilka fantastiska 
möjligheter som finns att genom interna utbildningar kunna jobba på flera avdelningar och andra 
hotell i hela världen. Många av våra medarbetare har genom åren jobbat på olika avdelningar och 
flera av dem har gjort en resa till ledande positioner. 

Praktik, extrajobb, sommarjobb - vi erbjuder spännande arbetsuppgifter i världens roligaste 
bransch!

Ett frukostmöte blev uppstarten för ett 
nytt samarbete gällande rekrytering. 
Intresset för att jobba inom hotell- och 
restaurangbranschen har inte ökat i 
förhållande till behovet av ny personal, 
som gör det allt svårare att rekrytera. 
I kombination med förlängd säsong på 
Gotland rimmar det väldigt dåligt, där 
hotellen behöver utöka personalstyrkan 
nästan hela året. 


