
 
 

En god natts sömn. 2Home Hotel Apartments erbjuder moderna hotellrum och lägenheter, 
med möjlighet till självhushåll och ett bekvämt långtidsboende. Det perfekta valet för 
resenären som vill ha nära till stadens puls till en rimlig peng. Vi finns både norr och söder 
om Stockholm city, och snart även mitt i Gävle! 2Home Hotel Apartments är en del av 
familjeägda Excellence Hotels 

Är du en vår nya Operation Manager för våra 2Home hotell apartments 

Du är trendmedveten, kreativ och har en ’we fix’ attityd med mycket god förmåga att 
initiera, driva och verkställa idéer. Du ska kunna vara ledande i förändringar, skapa struktur, 
kultur och planerar din verksamhet. Du har helhetsperspektiv, kan tänka strategiskt och 
skapa transparens mellan hotellen och avdelningarna. Du är ekonomiskt lagd med ett stort 
fokus på siffror, försäljning och medarbetarutveckling. För att lyckas som ledare hos oss 
behöver du dessutom vara prestigelös, modig och aldrig vara rädd för att kvala upp ärmarna. 

Hur ser rollen: 

Som Operations Manager har du det övergripande ansvaret för den operativa driften av våra 
tre 2HomeHotel. Du är en engagerad ledare som inger förtroende, tydliga förväntningar och 
du gör det på ett inspirerande sätt.  Du organiserar så att bemötande och värdskap håller 
högsta klass, du har lagt uppföljning högt på din lista. Du har förmågan att utveckla dig själv, 
dina medarbetare och verksamheten mot samma mål - nöjda gäster!  

Genom din passion för service och ditt ledarskap inspirerar och motiverar du dina 
medarbetare att leverera service i världsklass! I din roll kommer du att arbeta med nyckeltal 
och andra uppsatta mål som krav på din förmåga att prognostisera, planera och bemanna. 
Som Operations Manager har du ett extra stort ansvar att attrahera, rekrytera och utveckla 
morgondagens medarbetare. 

Som Operations Manager ingår du i ledningsgruppen och rapporterar till VD. 

Vad har du med dig? 

Du har minst gymnasial utbildning, fem års dokumenterad ledarerfarenhet. Du har goda 
kunskaper i engelska och svenska, i både tal och skrift. Du har dokumenterad erfarenhet av 
budgetering samt goda datakunskaper. Opera och Vingcard är meriterande. 

Ditt arbete har flexibla arbetsdagar och kan innefatta kvällar och helger. Resor ingår i 
tjänsten då vi har hotell i Stockholm och Gävle. 
 
För mer information kontakta Camilla Sandström VD Excellence Hotels, 072-517 88 81. 
Ansökan skickas till: camilla@excellencehotels.se 

http://excellencehotels.se/
http://2homehotels.se/

