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Scandic rekryterar Elin Westin
som Director of Communications
Scandic Hotels, Nordens största hotelloperatör, har rekryterat Elin Westin från
Cohn & Wolfe till rollen som Director of Communications.
Elin Westin har rekryterats till en roll som Director of Communications inom koncernen.
Elin får ett övergripande ansvar för att driva och vidareutveckla koncernens marknads-PR,
internkommunikation samt företagsprofil.
Elin har en gedigen erfarenhet från marknadsföring och kommunikation och har haft en rad
seniora positioner inom Springtime, Lensway, Prime och nu senast i rollen som Senior Vice
President inom Cohn & Wolfe i Sverige.
-

Med sin erfarenhet av att jobba med Norden som spelplan tillsammans med sin
gedigna erfarenhet av att bygga varumärken och driva försäljning genom innovativa
PR- och kommunikationskampanjer såväl B2B som B2C, så kommer Elin bli en stor
tillgång för Scandic, säger Thomas Engelhart, kommersiell direktör Scandic.

-

Att få jobba med kommunikation för Nordens starkaste hotellvarumärke är ett drömjobb.
Scandic har en gedigen historia, stort förtroende från gäster och nya spännande
koncept. Med det som grund ser jag fram emot att arbeta för att fortsatt levandegöra
varumärket tillsammans med marknadsteamen i de olika länderna, säger Elin Westin.

Elin tillträder sin nya tjänst 19 september 2016 och kommer att vara placerad i Stockholm
samt rapportera till Scandics kommersiella direktör Thomas Engelhart.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Engelhart, Kommersiell direktör
E-post: thomas.engelhart@scandichotels.com
Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-direktör
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 (0)72 180 22 44
www.scandichotelsgroup.com
Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 14 400 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell
fördelat på cirka 44 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram
inom hotellbranschen med 1,7 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic
är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com

