
Jonas Siljhammar ny VD på Visita from januari 2018
Styrelsen för Visita, svensk besöksnärings bransch- och
arbetsgivarorganisation, har utsett Jonas Siljhammar till ny VD för Visita från
och med januari 2018.
Jonas Siljhammar kommer närmast från posten som VD för Compass Group i Sverige. Han har under lång tid varit aktiv i Visita på många olika
nivåer.

 

– Vi i styrelsen är mycket nöjda med att ha kunnat locka över Jonas Siljhammar till detta intressanta och utmanande jobb. Genom denna
rekrytering får vi en vd med lång och bred ledarerfarenhet från besöksnäringen, kvalifikationer som kommer väl till pass i en näring som växer
och utvecklas så snabbt som besöksnäringen gör, säger Maud Olofsson, ordförande för Visita.

 

– I en tid när vi behöver skapa fler jobb genom bättre förutsättningar för svensk besöksnäring så är vi glada att Jonas Siljhammar valt att
komma till oss som VD, säger Maud Olofsson, ordförande för Visita.

 

– Jag är mycket glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda Visita framöver. Svensk besöksnäring växer med rekordfart, vi har många
både stora och små medlemmar, inom olika segment i hela Sverige, som alla bidrar till att besöksnäringen nu kan räknas som en viktig
basnäring i vårt land.

 

– Med rätt förutsättningar har vi möjlighet att växa ytterligare och bidra till tillväxt och många nya jobb samtidigt som vi kan attrahera fler att
vilja jobba hos våra företag. Jag vill utveckla och fortsätta ett redan framgångsrikt arbete för att stärka svensk besöksnäring, säger Jonas
Siljhammar.

 

Vid frågor vv kontakta:

Thomas Laurell, chef public affairs, t.laurell@visita.se, tel 0768-290347

Carl-Johan Swanson, kommunikationschef, cj@visita.se, tel 0761-497446

 

 



 

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.


