
Efter 8 år slutar Visitas VD Eva Östling på egen begäran
Visitas VD Eva Östlig har meddelat styrelsen att hon önskar avsluta sin tjänst som VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita i
början av 2018.

- Visitas styrelse har idag tagit emot Eva Östlings begäran om uppsägning från sin post som VD på Visita. Eva Östling har mycket
framgångsrikt arbetat för oss i snart åtta år och under dessa år både profilerat och professionaliserat vår organisation och vår näring. Visita är
idag en tongivande och betydligt starkare organisation än för åtta år sedan och vår näring har blivit en viktig basindustri för Sverige. Nu inleds
arbetet med att hitta en efterträdare, säger Maud Olofsson, ordförande i Visita.

- Efter snart åtta fantastiska och mycket intensiva år är det dags att lämna Visita och igen utmana mig själv på nya områden. Jag har fått jobba
i en näring i stark utveckling och som ökat väsentligt i betydelse. Som organisation har Visita vuxit kraftigt och har nu fler medlemmar är
någonsin. Arbetet som VD på Visita är det roligaste och mest givande arbete jag haft men nu är det dags att avsluta det här kapitlet i min
karriär och lämna över till någon som tar arbetet vidare i denna unika näring, säger Eva Östling.

 

För frågor, kontakta: 

Eva Östling, vd Visita, 070-387 19 00, e.ostling@visita.se
Tobias Bestelid, presschef Visita, 0702-164 775, t.bestelid@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag
med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar,
vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden
branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en
medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.


