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Malmödirektörer prisade i Scandic
President’s Awards
Pressmeddelande • Apr 04, 2017 08:00 CEST

Scandics Koncernchef & VD Frank Fiskers tillsammans med Henrik Ohlsson och Heléne Arvidsson

I slutet av mars samlade Scandic 700 av sina högsta ledare för en nordisk ledarkonferens i Stockholm.
Konferensen

avslutades

med

gala

och

prisutdelning

i

Scandic

President’s

Awards

och

Malmödirektörerna Heléne Arvidsson och Henrik Ohlsson tog hem varsin vinst i de mest prestigefulla
kategorierna. Heléne Arvidsson, hotelldirektör på Scandic Triangeln, tog hem utmärkelsen Årets
Hotelldirektör och Henrik Ohlsson, hotelldirektör på Scandic Malmö City och Scandic Segevång, utsågs
till Årets Fighter för sina insatser under det gångna året.
Scandic President’s Awards delas årligen ut till ledare och medarbetare som under det gångna året särskilt
utmärkt sig och drivit verksamheten framåt på ett exceptionellt sätt.

– Både Heléne och Henrik har utmärkt sig det senaste året och visat prov på enastående ledarskap, både i
vardagen och i pressade situationer. De är båda förebilder och inspiratörer för resten av organisationen, säger
Peter Jangbratt, Sverigechef på Scandic.
Heléne Arvidsson har utmärkt sig genom att vara närvarande, proaktiv, energifylld och alltid uppmuntra
personlig utveckling. Tillsammans med sina medarbetare har hon skapat fantastisk tillväxt då hotellet under
stora delar av perioden renoverats. Under året har bland annat restaurangen, köket, en del av mötesrummen
samt lobbyn fått en ordentlig uppfräschning.
– Det här är det ﬁnaste priset man kan få som hotelldirektör och det känns förstås fantastiskt att få ta emot det.
Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker och jag är förstås också oerhört stolt över mitt team på hotellet, säger
Heléne Arvidsson, hotelldirektör på Scandic Triangeln.
Årets Fighter, Henrik Ohlsson på Scandic Malmö City och Scandic Segevång, mottog sitt pris för sina insatser
under branden som utbröt på Scandic Segevång i maj 2016. Tack vare Henriks ledarskap klarade sig all
personal, alla gäster och själva hotellet mycket bra och har nu kommit tillbaka starkare än någonsin med en
helt nyrenoverad restaurang och lobby.
– En hotellbrand är självklart det värsta man kan tänka sig i vår bransch men när det värsta inträﬀar är det
viktigt att alla fokuserar på rätt saker. Säkerheten för vår personal och gäster är vår absolut högsta prioritet och
vi övar mycket på olika händelser för att vara förberedda. Att det gick så bra är ett bevis på att våra rutiner
fungerar. Det här priset vill jag verkligen dela med mitt team på hotellet och kollegor i Malmö och Lund, säger
Henrik Ohlsson, hotelldirektör på Scandic Malmö City och Scandic Segevång.
För mer information, vänligen kontakta:
Christine Fraser, Kommunikation, Scandic Sverige
christine.fraser@scandichotels.com, 070-439 41 44

Om Scandic Hotels
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 14 400 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230
hotell fördelat på cirka 44 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största
lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 1,9 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av
Scandics DNA och Scandic är enligt BDCR ‘best hotel brand’ i Norden. Scandic är sedan 2 december 2015
noterat på Nasdaq Stockholm.
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