


Vi söker engagerade
personer till Future team 
of Scandinavian Resort

När Scandinavian Mountains Airport öppnar 
2019 blir Sälen en internationell turistdestination - 

Vill du arbeta på en resort i världsklass? 

SCANDINAVIAN RESORT 
ÄR EN VÄRLD AV UPPLEVELSER 

FÖR LIVSNJUTAREN

13 RESTAURANGER & BARER 

SERVICE MED HJÄRTA 

KARRIÄRMÖJLIGHETER 

ALLTID EVENEMANG, SHOWER & FESTER 

* * *
ÄR DU EN AV OSS? SÖK NU PÅ 

www.hogis.se/jobba-i-salen/



STÖRST. Sälen är Nordens största turistort och 
våra anläggningar, Sälens Högfjällshotell och 
Gammelgården, är kända för sin historia och mång-
fald. I älskade Sälen kan du njuta av skidåkning i 
fler än 100 skidbackar i ett väl utbyggt snösystem 
som garanterar bra skidåkning hela säsongen.

Ett besök på Scandinavian Resort är en känsla att 
längta tillbaka till. Vår affärsidé är att driva klas-
siska hotell på attraktiva destinationer med hjärtlig 
service i världsklass. Allt för att vi verkligen kan 
skämma bort våra gäster och för att få dem att 

känna sig som hemma. Vi driver idag två av 
de mest klassiska fjällhotellen i Norden, Sälens 
Högfjällshotell anno 1937 och Gammelgården 
Hotell & Restaurang med anor från 1600-talet.

Vi har totalt 1 800 bäddar fördelade på Sälens 
Högfjällshotell, lägenheter och Gammelgården 
Hotell & Restaurang.

Vi står inför en spännande utveckling då Sälen får 
en Internationell flygplats 2019 - och vi i samband 
med detta görs en stor expansion av Gammelgården.  

Scandinavian Resort



Familjer med små och större barn. 
De vill koppla av och umgås med 

Varandra och kanske 
Med andra familjer.

Partyfolket
De kommer för att festa 

Och ha kul. Ofta i grupp.

Konferensgästerna
De vill jobba professionellt och 

Koppla av mellan varven.

Vår bredd av gäster - 
hos oss finns något för alla! 



Vi är en äkta resort där allt finns inom räckhåll. 
13 prisbelönta restauranger och barer. 

Europas största After Ski. Egen biograf, spa & gym, 
konferenslokaler, lekrum, skiduthyrning, sportshop, 

Concierge, otaliga aktiviteter som snöskoter, hundspann, 
snowkite och längdspår utanför dörren m.m. 

Sälens Högfjällshotell och Gammelgården tillsammans 
erbjuder en mångfald av möjligheter. 

Våra gäster ska hitta allt de önskar sig. 
Ingen semesterresenär eller konferensgäst 

ska behöva sakna något.

En värld av upplevelser 
för livsnjutaren. 

tre av våra restauranger har fått utmärkelse i white guide 2018: onkel jean, seafood bar och  tb grillroom



AMBITIÖSA. 
Vi har höga ambitioner och vill alltid ge känslan av 
personlig service med hjärta och vänlighet. Vi ska-
par ”En känsla att längta tillbaka till” i våra gästers 
liv. Det handlar om mer än att bara bo på hotell, 
konferera eller äta. Hos oss får sinnena stimulans. 
Hos oss ska varje gäst känna sig välkommen, bety-
delsefull och ompysslad. Hos oss ska man känna sig 
som hemma, varje gång. När våra gäster ser fram 
emot att komma tillbaka – innan de ens har betalat 
eller checkat ut, då har vi lyckats. 

SERVICE I VÄRLDSKLASS. 
För oss är service i världsklass att få varje gäst att 
känna sig speciell, ha kul och må bra. Det låter 
kanske lätt men det är en utmaning eftersom varje 
gäst och varje situation är unik. Vi studerar stän-
digt hur världens ledande hotell arbetar med sin 
personal och gästrelationer. 

Vi är överens om att vägen till framgång är enga-
gerade medarbetare som vill göra det lilla extra. 
En medarbetare på Scandinavian Resort är klok, 
varm, intresserad och initiativrik. Vi delar alla pas-
sionen för yrket och engagemanget för gästen.

KARRIÄRMÖJLIGHETER. 
Många av dagens framgångsrika personer inom 
restaurang- och hotellvärlden började sin karriär 
på älskade Högis. 

Frida Ronge, stjärnkock och prisbelönt matkreatör 
som inriktat sig på modern nordisk matgastronomi 
influerad av Japan, idag Culinary Director på 
TAK i Stockholm började som praktikant hos oss. 

Kasper Kleihs, som tidigare arbetat i vår Fine Dining-
-restaurang Onkel Jean, är nu Konditor i Svenska 
Kocklandslaget. Han tog 2016 tillsammans med 
Juniorkocklandslaget hem en storslagen seger - en 
förstaplats i Matlagnings-OS. Även Kasper började 
sin karriär som praktikant hos oss på Högis.

Lisette Norberg började i receptionen på Högis och 
arbetade sedan i vår konferensavdelning. Sista året 
hos oss var hon Bokningschef.  Idag är Lisette 
Director of Front Office & Spa på Gothia Towers. 

Carina Gustavsson började städa hos oss via en extern 
städfirma och blev sedan erbjuden en tjänst som 
Husfru på hotellet. Idag är Carina VD på Aspenäs 
Herrgård.

TOPEJA ACADEMY - BLI DEN BÄSTA 
CHEFEN DU KAN VARA. 
Via vår interna arbetsledar-utbildning Topeja 
Academy ser vi till att ständigt lyfta din kompetens 
och bidra med inspiration.

Frida Ronge Kasper Kleihs



Vi är en äkta resort där allt finns inom räckhåll. 
13 prisbelönta restauranger och barer. 

Europas största After Ski. Egen biograf, spa & gym, 
konferenslokaler, lekrum, skiduthyrning, sportshop, 

Concierge, otaliga aktiviteter som snöskoter, hundspann, 
snowkite och längdspår utanför dörren mm. 

Högfjällshotellet och Gammelgården tillsammans 
erbjuder en mångfald av möjligheter. 

Våra gäster ska hitta allt dom önskar sig. 
Ingen semesterresenär eller konferensgäst 

ska behöva sakna något.

En värld av upplevelser 
för livsnjutaren. 

Under året arrangeras över 30 olika stora evenemang, 
konserter, mässor och shower på Högis, allt från partyös på Ski & Rock 

till Tatueringsmässa, yoga och löpning i fjällen till 
”Folk och Försvars Rikskonferens” med Sveriges ledande politiker. 

Vi äger även event- och cateringföretaget Topeja Event & Catering 
som levererar oförglömliga event till prestigefulla evenemang såsom 

Nordea Masters, Vasaloppet och ÅF Offshore Race. Vi har varit 
medarrangörer till Badrocksturnén, GES-Glenmark, Eriksson och Strömstedt, 

Inflames mfl. och arrangerat minnesvärda, internationella privata fester. 

Hos oss händer det alltid 
något spännande! 



Vi värnar oerhört om framtiden och miljön, 
därför kan vi stolt meddela att vi är en Svanenmärkt Resort 

och har utmärkelsen Sustainable Destination!

Vi uppfyller de miljökrav som ställs på Svanenmärkta anläggningar, 
bland annat använder vi miljömärkta städ- och rengöringsmedel, 

disk- och tvättmedel, vi har minskat förbrukningen av engångsför-
packningar och ökat återvinningen av bl.a. värmeljushållare. 

Vi använder lokala, närproducerade råvaror i möjligaste mån.
För mer information om miljömärkningen 

läs gärna på www.svanen.se

Sustainable Destination - märkningen bygger på världsturist-
organisationen UNWTO:s 10 principer för hållbar 

destinationsutveckling och är ett verktyg för att systematisera arbetet 
med hållbarhet på hela destinationen. Den förutsätter 

att destinationen tar vara på natur, kultur, miljö, stärker
sociala värden och arbetar med en ekonomisk hållbarhet.  

Scandinavian Resort fokuserar mer och mer på 
hållbarhet och gröna alternativ i våra menysättningar. 

Vi har även pågående projekt inom ”zero waste”. 

Vi är stolta över att vara en 
Svanenmärkt destination och 
en Sustainable Destination 



Värdeord
Känsla - Hjärta

Service minded
Respektfull
Lyssnande

Positiv
Äkta

Innerlig

Personlig
Engagerad
Empatisk

Välkomnande
Passionerad
Personlig

Ödmjuk
Hjärtlig

Varm
Glädjespridare

Seende



När du arbetar hos oss får du…..
 

vara med och utveckla framtiden i en 
blivande internationell destination

arbeta på en resort i världsklass

vara en del av ett ambitiöst företag som 
levererar service och upplevelser i världsklass

 
karriärmöjligheter vinter som sommar

engagerade ledare 

vara en del av ett företag som hela tiden expanderar 
och återinvesterar eventuell vinst i företaget

delta i topeja academy - vår interna 
arbetsledarutbildning som ger dig verktyg 

att bli den bästa chefen
 

Och inte att förglömma: 

vänner för livet

skidåkning i massor och frisk fjälluft, hela året om

uppleva massor av spännande möten med andra människor 
  

Välkommen att bli 
en del av Future Team of 

Scandinavian Resort! 



”Jag valde att ansöka om arbete på Högis för att det är ett seriöst och etablerat före-
tag med mycket bra utvecklingsmöjligheter som dessutom erbjuder personalboende. 

Det visade sig att jag fick världens bästa jobb! 
Vi har alltid kul på jobbet, det är ett högt tempo och det är olika event 

och arrangemang HELA TIDEN. Jag tycker även att det är spännande att vi 
har så många olika typer av gäster,  beroende på vilken vecka det är. Ena veckan är 

det 
fullt hus med partymänniskor och sen när det blir lov-veckor växlar vi om 
till familjehotell över en natt. Men framförallt jobbar man tillsammans 

med människor som brinner för samma saker – service i världsklass.”

Josefin 25 år, Restaurangansvarig TB Grillroom & Onkel Jean

”Jag valde att ansöka om arbete på Högis för att det är ett seriöst och 
etablerat företag med mycket bra utvecklingsmöjligheter som dessutom erbjuder 

personalboende. Det visade sig att jag fick världens bästa jobb! Vi har alltid kul på jobbet,
 det är ett högt tempo och det är olika event och arrangemang HELA TIDEN.
 Jag tycker även att det är spännande att vi har så många olika typer av gäster,  

beroende på vilken vecka det är. Ena veckan är det fullt hus med partymänniskor och 
sen när det blir lov-veckor växlar vi om till familjehotell över en natt. 
Men framförallt jobbar man tillsammans med människor som brinner

 för samma saker – service i världsklass.”

josefin, restaurangchef, tb grillroom 



”Jag valde att ansöka om arbete på Högis för att det är ett seriöst och etablerat före-
tag med mycket bra utvecklingsmöjligheter som dessutom erbjuder personalboende. 

Det visade sig att jag fick världens bästa jobb! 
Vi har alltid kul på jobbet, det är ett högt tempo och det är olika event 

och arrangemang HELA TIDEN. Jag tycker även att det är spännande att vi 
har så många olika typer av gäster,  beroende på vilken vecka det är. Ena veckan är 

det 
fullt hus med partymänniskor och sen när det blir lov-veckor växlar vi om 
till familjehotell över en natt. Men framförallt jobbar man tillsammans 

med människor som brinner för samma saker – service i världsklass.”

Josefin 25 år, Restaurangansvarig TB Grillroom & Onkel Jean

”När jag kom till Sälen var jag inställd på att lämna hemorten för EN säsong i fjällvärlden. 
Sälen var mitt förstahandsval och eftersom jag ville vara på ett riktigt hotell var valet enkelt. 

Jag hade turen med mig och 1999 började jag arbeta som hotellreceptionist på 
Sälens Högfjällshotell, nervös men lycklig.  Efter första säsongen blev jag erbjuden 

att bli Receptionsansvarig och efter några år blev jag Hotellchef! En säsong har nu blivit 
tjugo säsonger och jag älskar verkligen mitt jobb! Jag har fantastiska kollegor och arbetsmiljön

är oslagbar. Mitt hjärta kommer att klappa för Högis i minst 20 säsonger till.”  

petra almgren, hotellchef sälens högfjällshotell 



”Jag valde att ansöka om arbete på Högis för att det är ett seriöst och etablerat före-
tag med mycket bra utvecklingsmöjligheter som dessutom erbjuder personalboende. 

Det visade sig att jag fick världens bästa jobb! 
Vi har alltid kul på jobbet, det är ett högt tempo och det är olika event 

och arrangemang HELA TIDEN. Jag tycker även att det är spännande att vi 
har så många olika typer av gäster,  beroende på vilken vecka det är. Ena veckan är 

det 
fullt hus med partymänniskor och sen när det blir lov-veckor växlar vi om 
till familjehotell över en natt. Men framförallt jobbar man tillsammans 

med människor som brinner för samma saker – service i världsklass.”

Josefin 25 år, Restaurangansvarig TB Grillroom & Onkel Jean

”Jag gjorde mitt första arbetspass för Sälens Högfjällshotell redan som
 sjuåring i samband med ett evenemang, Speldosan, bredvid min familjegård i Sälen. 
Redan då visste jag vad jag ville göra när jag blev stor. Sedan dess har jag arbetat till
 och från under hela min uppväxt på hotellets olika avdelningar och Gammelgården. 

Till slut kom chansen att uppfylla min barndomsdröm. Att få arbeta på stället där man 
vill att alla ska få möjlighet att utvecklas och kunna gå så långt det bara är möjligt. Jag älskar 

mitt jobb och är så glad för alla möjligheter och den utveckling som det ger mig!”

malin, redovisningsansvarig



”Jag valde att ansöka om arbete på Högis för att det är ett seriöst och etablerat före-
tag med mycket bra utvecklingsmöjligheter som dessutom erbjuder personalboende. 

Det visade sig att jag fick världens bästa jobb! 
Vi har alltid kul på jobbet, det är ett högt tempo och det är olika event 

och arrangemang HELA TIDEN. Jag tycker även att det är spännande att vi 
har så många olika typer av gäster,  beroende på vilken vecka det är. Ena veckan är 

det 
fullt hus med partymänniskor och sen när det blir lov-veckor växlar vi om 
till familjehotell över en natt. Men framförallt jobbar man tillsammans 

med människor som brinner för samma saker – service i världsklass.”

Josefin 25 år, Restaurangansvarig TB Grillroom & Onkel Jean

”Jag växte upp på Gotland och efter gymnasiet kände jag att jag ville vidga mina vyer. 
Många drog då till Åre för att arbeta men jag kände att jag ville till Sälen. 

Min pappas kusin hade gått i samma klass som vår VD Thommy Backner och 
han tipsade mig att ta kontakt med honom. Jag var då 18 år gammal och fick börja som diskare. 

Efter en period i garderoben fick jag sedan möjlighet att börja som vakt. Idag är jag 
sedan 8 år Nöjes- och vaktchef och jag bokar Sveriges största artister både till Högis och 

nattklubben XS. Jag stormtrivs med mitt arbete som är mer en livsstil än ett arbete.”

morgan, nöjeschef



”En känsla att längta 
tillbaka till”

Vi har en viktig roll att fylla i våra gästers liv. Det handlar om mer än att bara bo på 
hotell, konferera eller äta. Hos oss får sinnena stimulans. Här skapas en känsla att 
längta tillbaka till. Hos oss ska varje gäst känna sig välkommen, betydelsefull och om-
pysslad. Hos oss ska man känna sig som hemma, varje gång. När våra gäster ser fram 
emot att komma tillbaka – innan de ens har betalat eller checkat ut, då har vi lyckats.



Vi ser gärna att ditt hjärta klappar extra för den underbara fjällvärlden! 
På våra hotell i Sälen har vi skapat platser där vi själva skulle vilja tillbringa vår semester. 

För att kunna ge ypperlig personlig service och värdskap varje dag måste du trivas 
med det du gör. Om du inte har kul och mår bra kommer du inte orka. 

Själv har jag varit i Sälen sedan 1990 och jag stortrivs. Mitt jobb är att se till att du 
känner likadant så vi kan ge våra gäster en upplevelse i världsklass!

Nyligen var vi 22 arbetsledare inom företaget som åkte till Las Vegas efter en 
fantastisk säsong för att påbörja arbetet med ”Future Team av Scandinavian Resort”. 

Jag anser att personalen är vår största tillgång. Vill du vara en del av oss? 
Det förpliktigar men är också en upplevelse!

Thommy Backner
VD & Koncernchef 

VD har ordet  

Teamet från Scaninavian Resort i Las Vegas, maj 2018.



SÄLENS HÖGFJÄLLSHOTELL 
Här har människor haft kul sedan 1937 

Vår anfader, JW Klüver, som byggde Högfjällshotellet 1937, var en vågad norsk entreprenör som dröm-
de om ett stort, lyxigt högfjällshotell -  en ”kurort i fjällen”.  Han valde just denna plats på grund av att 
säsongen är så lång här och det djupa snötäcket. Vi är honom evigt tacksamma för det.

GAMMELGÅRDEN HOTELL & RESTAURANG 
Sälens mest stämningsfulla och anrika hotell för gourmanden och naturälskaren 

Gammelgården är en oas uppe på fjället, ett riktigt smultronställe. Flera av våra byggnader härstammar 
från 1600-talet, vilket skapar en stämningsfull atmosfär som måste upplevas. Här har våra besökare njutit i 
över 70 år av våra legendariska våfflor, matupplevelser hämtade från Dalarnas mattradition, mysigt boende 
och att bara få sjunka ner i soffan framför den sprakande brasan.

Vi är Scandinavian Resort



Välkommen till oss!


