
 

Om Scandic Hotels  

Scandic är den marknadsledande hotelloperatören i Norden med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på 42 000 

hotellrum och 14 000 dedikerade medarbetare. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen 

med 1,4 miljoner medlemmar. Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i den nordiska undersökningen (BDRC 2014). Ett 

ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och för femte året i rad har Scandic under 2014 röstats fram till den mest 

hållbara hotelloperatören i en undersökning av Sustainable Brands. www.scandichotels.com 

 

 

 

 

Stockholm, 10 april 2015 

 

 

Lena Bjurner ny HR-direktör  
på Scandic Hotels   
 
Scandic fortsätter att stärka bolagets koncernledning genom att rekrytera  

Lena Bjurner som ny koncernövergripande HR-direktör.  

Lena, som närmast kommer från en ledande roll inom American Express europeiska 

HR-funktion, har en gedigen erfarenhet av internationell verksamhet, försäljning och 

Human Resources. Under sin 20-åriga karriär inom American Express har Lena haft 

flera ledande befattningar, bland annat Head of Commercial Card & Business Travel 

Account Management Nordic, Head of Human Resources Nordic, Director HR Business 

Partner Customer Service Organisation in Latin America and Canada samt VP HR, 

Head of Market HR for Nordics, Central Eastern Europe, Benelux and France.  

På Scandic kommer Lena att ansvara för det strategiska arbetet inom Human 

Resources med ett starkt fokus på kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling  

och förädling av Scandics unika och starka företagskultur. 

”Lena har en bred och gedigen bakgrund från både nordiska, europeiska och 

internationella HR-funktioner. En kunskap och erfarenhet som blir ett viktigt bidrag  

till att driva koncernens utveckling framåt”, säger Frank Fiskers, VD & koncernchef  

för Scandic Hotels.  

”Scandic har ett starkt varumärke, och en uppskattad företagskultur, som bygger på 

sunda värderingar. Jag ser fram emot att bli en del av den kulturen och tillsammans 

med alla andra kollegor bidra till att Scandic fortsätter att växa och utvecklas”, säger 

Lena Bjurner, tillträdande HR-direktör för Scandic Hotels.  

Lena tillträder tjänsten i början av augusti 2015 och kommer att ingå i bolagets 

koncernledning.  

 

 

För mer information, kontakta: 

 

Frank Fiskers, VD & koncernchef, Scandic Hotels, +46 8 517 350 00 

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- och IR-direktör, Scandic Hotels,  

+46 721 802 244, ann-charlotte.johansson@scandichotels.com 

mailto:ann-charlotte.johansson@scandichotels.com

