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Marknad- och säljkoordinator sökes! 
 

Nu söker vi en Marknad- och Säljkoordinator till nya Best Western Plus Åby Hotel.  

Åby Hotel ingår i HKC Hotels som ägs av familjen Östlundh. I företaget finns även Hotel Kung 

Carl i Stockholm, Best Western Plus Hotel Noble House i Malmö, Best Western Hotell Hudik i 

Hudiksvall samt Clarion Hotel i Örebro. I april 2019 slog vi upp dörrarna till Åby Hotel i 

Göteborg/Mölndal. Vi öppnade upp ett fyrstjärnigt hotell med 223 rum där upplevelsen står 

i fokus och där design och inredning är inspirerad av Tivoli. Hotellet ligger i direkt anslutning 

till den nya Åbymässan och ÅbyTravet med sina 17 nya konferenslokaler. Den 16 våningar 

höga byggnaden består av hotell, möteslokaler, takterrass med lounge, kontor och Friskis & 

Svettis-gym.  

Arbetet som Marknad- och säljkoordinator är omväxlande och där ingår bla: 
• Skapa säljande kommunikation 
• Uppsökande försäljning mot företag 
• Bearbeta befintliga kunder 
• Fylla våra sociala medier med engagerande innehåll 
• Samordna och vara ansiktet utåt i marknadsaktiviteter som event, mässor, nätverk m.m. 
• Ansvara för annonsering i print och på sociala medier 
• Ansvara för innehåll på vår hemsida och övriga försäljningskanaler samt vårt nyhetsbrev 
• Tillsammans med bokning och revenue skapa paket och erbjudanden 

Rollen innefattar även att tillsammans med HKCs Marknadschef: 
• Skapa och uppdatera kommunikationsplan 
• Arbeta med både strategiskt och operativt kommunikationsarbete 
• Skriva pressmeddelanden 
• Ta fram fotomaterial 
 
Vi söker dig som: 
• Har säljerfarenhet 
• Har erfarenhet av att jobba med marknadsföring både digitalt och i tryckta medier 
• Kan skriva målgrupps- och kanalanpassade texter 
• Du är en självgående och kreativ person. 

Det är meriterande om du har: 
• Erfarenhet av att ta fram säljande texter 
• Erfarenhet av att arbeta med PR 
• Kunskaper inom grafisk formgivning 
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• Erfarenhet inom hotell- och konferensbranschen 
• B-körkort. 

Som Marknad- och säljkoordinator ingår du i hotellets ledningsgrupp och rapporterar till 
hotellchef. 
– Tillträde så snart som möjligt 
– Lön enligt överenskommelse 
 

Välkommen med ditt CV till martin.nordqvist@abyhotel.se senast 30 september. 

  


