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Scandic Hotels Lena Bjurner nominerad  
till Årets personaldirektör 2017 
Lena Bjurner, HR- och hållbarhetsdirektör på Scandic Hotels Group, är nominerad till 

Årets personaldirektör 2017 i Universum Awards. Lena uppmärksammas bland annat  

för sitt arbete med att stärka bolagets arbetsgivarvarumärke samt hur hon lyfter fram 

mångfalden inom företaget och gör den till en styrka. 

 

Universums utmärkelse – Årets personaldirektör –  tilldelas en personaldirektör som insett 

vikten av att jobba aktivt med arbetsgivarvarumärket och som förankrat frågan i företagets 

ledningsgrupp, samt aktivt tar del av och driver de aktiviteter som genomförs. 

- För oss kommer vårt starka arbetsgivarvarumärke inifrån. Tar du hand om de medarbetare 
du har attraherar du också de som ännu inte arbetar hos dig. Inspirerade ledarskap och 
kultur är A och O, säger Frank Fiskers, VD & koncernchef  Scandic Hotels Group. 
 

- Jag är naturligtvis glad och stolt över att mina kollegors och mitt arbete uppmärksammas 
på detta sätt. Det känns väldigt roligt att få vara inspiration för andra, säger Lena Bjurner 
HR- och hållbarhetsdirektör Scandic Hotels Group. 

 

Universums motivering till Lena Bjurners nominering lyder: 

”Denna person har rivstartat arbetet med employer branding frågorna i sin nya roll och vinnlagt 

sig om att ha en nordisk infallsvinkel på frågan. Hon betonar vidare vikten av att lyfta fram den 

naturliga mångfalden inom företaget som en unik egenskap samt visa på den bredd och det 

djup av möjligheter som finns för unga människor inom företaget. Hon har i detta arbete 

engagerat och involverat ledningen så att det inte enkom är en HR-relaterad fråga. Vi tror  

att detta kommer ge draghjälp i arbetet. Därmed tror vi att denna personaldirektör kan utgöra 

inspiration för andra”. 

Utnämningen av Årets personaldirektör sker på Universum Awards i mars 2017.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Anna-Klara Lindholm, PR-manager  

E-post: annaklara.lindholm@scandichotels.com 
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