
Stureplansgruppen mest attraktiva arbetsgivaren inom
besöksnäringen i Stockholm
Idag lanserar Visita för första gången en rankning som listar de mest attraktiva arbetsgivarna inom besöksnäringen. I
undersökningen, som genomförts av undersökningsföretaget Universum på Visitas uppdrag, har över 2 000 yrkesverksamma
inom besöksnäringen fått lista vad som är viktigast hos en arbetsgivare och vilka arbetsgivare inom besöksnäringen de helst
skulle arbeta hos. I Stockholms län toppar Stureplansgruppen listan över arbetsgivare.

Svaren från respondenterna har resulterat i en rankning som listar de arbetsgivare inom besöksnäringen som är mest attraktiva och som flest
vill arbeta hos. I Stockholms län har 588 yrkesverksamma deltagit i undersökningen. Listan toppas av Stureplansgruppen, som bland annat
driver Berns verksamheter med restauranger, hotell och nattklubbar. Tvåa på stockholmarnas lista är Grand Hôtel på Blasieholmen och som
nummer tre kommer Scandic Hotels, med flera hotell i Stockholmsområdet. I undersökningen har respondenterna kunnat välja bland 168
företag över hela Sverige som har fler än 50 anställda. 

 

– Vi är glada och tacksamma för den här ärofyllda utmärkelsen. Vi har arbetat konsekvent med personalfrågor under flera år. Den här
branschen är otroligt kul att jobba i, då den är fylld med energi och härliga medarbetare, säger Åsa Wahlström, HR-chef Stureplansgruppen.

 

Besöksnäringen är den snabbast växande basnäringen i Sverige. Sedan 2007 har branschen skapat 50 000 nya jobb, vilket motsvarar vart
femte nytt jobb på svensk arbetsmarknad. Med undersökningen har Visita bland annat velat öka kännedomen om besöksnäringen och vilka
faktorer som är viktigast vid val av arbetsgivare för medarbetare inom näringen. 

 

– Visita representerar omkring 5 000 företag i hela landet, och totalt 7 000 verksamheter inom besöksnäringen. Vår näring kommer att
fortsätta vara en stark motor för svensk tillväxt. Fram till 2023 kommer vi att skapa 50 000 jobb. Samtidigt är näringens rekryteringsbehov lika
stort som offentlig sektors, 40 000 personer per år behöver rekryteras, säger Eva Östling, vd Visita. 

 

Topp-10-listan över de mest attraktiva arbetsgivarna inom besöksnäringen:

 

1. Scandic Hotels
2. Nordic Choice Hotels
3. Grand Hôtel Stockholm
4. Stureplansgruppen
5. Gothia Towers
6. Radisson
7. Hilton
8. Elite Hotels
9. Nobisgruppen

10. Oaxen Krog
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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.


