
Riksdagsledamot på praktik hos ”Kalmar Kött & Bar”
Måndagen den 22 maj praktiserar riksdagsledamoten Laila Naraghi (S) hos ”Kalmar Kött & Bar”.

– Jag vill lära mig mer om besöksnäringens betydelse för jobben och inte minst integrationen. Enklaste sättet att göra det är att vara med där
det händer, säger Laila Naraghi.

 

Visita har bjudit in riksdagsledamöter från hela södra Sverige att praktisera hos hotell- och restaurangföretagare i sina respektive hemlän.

 

En femtedel av alla nya jobb skapas i besöksnäringen

– Vi gör det här för att vi vill visa riksdagsledamöterna var jobben skapas. En femtedel av alla nya jobb de senaste decenniet har skapats i
besöksnäringen, en tredjedel av dem som jobbar i besöksnäringen är unga och en dryg tredjedel är utlandsfödda, säger Claes Sandvig
regionchef på Visita Södra.

 

– Vi är en jobb- och integrationsmotor, men för att vi ska kunna fortsätta vara det krävs en förståelse från dem som fattar de politiska besluten,
fortsätter Claes Sandvig.

 

Förtroende skapar möjligheter

– Vi vill visa Laila Naraghi och andra politiker vilka möjligheter det finns, bara de har förtroende för oss företagare i besöksnäringen, avslutar
Helén Rasmussen, ägare till Kalmar Kött & Bar.

 

Media är välkomna

Media är varmt välkomna att delta efter klockan 14. Kontakta i så fall Visitas presschef Tobias Bestelid, tel. 08-762 74 60, t.bestelid@visita.se

Tobias BestelidPresschef08-762 74 60t.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.

Riksdagsledamot på praktik


