
           
 

Pressmeddelande 2014-04-07 

Norse Hotels rekryterar internt: 

Nya chefer ska sätta Mercure på hotellkartan 
Norse Hotels driver tre Mercure Hotels och tio Ibis Styles i Sverige. Nu görs interna 

rekryteringar till nyckelpositioner på hotellen, med placeringar i Malmö, Nyköping och 

Stockholm. Mercure är ett nytt hotellmärke på den svenska marknaden och för de nya 

cheferna handlar mycket av jobbet om att visa upp möjligheterna som hotellen erbjuder 

för konferensgäster såväl som affärsresenärer och privatgäster.  

Ny Regional Manager Operations 

Ronald Nilsson är ny Regional Manager 

Operations för Stockholm/Nyköping och 

Västerås/Örebro. I uppdraget ingår att utveckla ett 

effektivt samarbete mellan de två Mercure och fyra 

Ibis Styles hotell som finns i området. Ronald 

Nilsson kommer att skapa nya koncept, fokusera 

på att optimera lönsamheten för hotellen och stötta 

personalen med utbildning och support. Ronald 

var tidigare General Manager på Mercure Hotel 

Stockholm South och har varit delaktig i att ta 

fram det restaurangkoncept som finns på alla tre 

Mercure, Le Bistro. Där möter franska smaker 

svenska råvaror och till det satsar man på ett utbud 

av kvalitetsviner som går att beställa på glas. Före tiden på Mercure arbetade Ronald 

internationellt som General Manager på bland annat Pullman Hotel München och Swissôtel 

Düsseldorf. Ronald har också erfarenhet av att jobba med försäljning och marknadsföring på 

internationella hotellkedjor.  

Ny platschef i Nyköping  

Fredrik Myrgren har fått nytt jobb som 

platschef på Mercure Hotel Nyköping. Det 

nyrenoverade hotellet ligger strategiskt 

placerat nära Skavsta flygplats och E4 och 

samtidigt nära den vackra sörmländska 

skärgården. Här finns ett kök som gärna 

dukar upp till buffé eller bankett och fina 

lokaler som fungerar både för konferenser 

och större eller mindre fester. Fredrik tar 

med sig värdefulla erfarenheter från sitt 

tidigare jobb som Assistant Manager på 

Mercure Hotel Stockholm South.  

Innan Fredrik Myrgren började på Mercure har han bland annat jobbat som receptionschef på 

Welcome Hotel Barkaby samt på Hilton och Holiday Inn i England. Han har också erfarenhet 

som resesäljare.   

Ny Deputy Manager i Malmö 

Julien Lagrange har börjat som Deputy Manager på Mercure Hotel Malmö. Hotellet är 

nyrenoverat och i de stora och funktionella konferenslokalerna finns det plats för upp till 400 

personer. Samtidigt som Mercure Hotel Malmö är ett utvecklat konferenshotell är läget 



 
 

perfekt för privatpersoner och affärsresenärer, med närhet till idrottsarenor, Malmö centrum 

och storstaden Köpenhamn bara en halvtimme bort med snabbtåg.  

Julien Lagrange flyttade från Frankrike förra året för att jobba som Food & Beverage 

Manager på Mercure Hotel Stockholm South, där han var med och byggde upp 

restaurangkonceptet Le Bistro. Julien har tidigare bland annat arbetat som Deputy Manager 

och General Manager på den franska hotellkedjan Kyriad. 

Ny General Manager i Stockholm  

Ny General Manager på Mercure Hotel Stockholm South är Mark Carberry. Hotellet ligger i 

Hägersten strax söder om Stockholm, mycket nära Stockhomsmässan och bara en kort 

tunnelbaneresa från Stockholms city. De nyrenoverade rummen passar för privatresenärer på 

weekendresa och här finns också konferenslokaler för små och stora grupper. Mark Carberry 

fortsätter samtidigt som General Manager på Mercure Hotel Nyköping, en position han har 

haft sedan januari 2013. Före det arbetade han bland annat som General Manager på Grand 

Hotell Saltsjöbaden och First Hotel Plaza Västerås.  

Mercure Hotels etablerades i Sverige under våren 2013 och finns i Stockholm, Nyköping och 

Malmö med nyrenoverade hotell och restaurangen Le Bistro. Ibis Styles är prisvärda 

fullservicehotell med spridning över hela landet. Norse Hotels driver tio Ibis Styles i Sverige, 

de flesta av dem nyligen renoverade.  

För mer information om hotellen: http://www.norsehotels.com/ 

Digitala pressbilder finns på http://www.mercure-hotel-malmo.com/se/press 

För mer information kontakta gärna: 

Elin West, Vår pr-byrå, 0733 50 26 25, elin.west@varprbyra.se 

Malin Widmarc-Nilsson, Norse Hotels, 072 215 03 69, malin.widmarc@norse-

hospitality.com 

Norse Hotels är verksamt i Norden som investerare och operatör i hotellbranschen med 1350 rum. De flesta 

hotell drivs genom franchiseavtal med internationella hotellvarumärken. I Sverige driver Norse Hotels 10 Ibis 

Styles-hotell och 3 Mercure-hotell i hela landet. 
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