
NOMINERING -  ÅRETS SPACHEF 2019

INFORMATION & KRITERIER

I samband med Spadagarna som äger rum på Marstrands Havshotel 7-9 april kommer
Årets spachef 2019 utses.  Bifogat finns kriterier och nomineringshandlingar. 

KRITERIER

 Personen ska ha arbetat som spachef i minst tre år, varav minst två av
anställningsåren ska ha varit på någon av Svenska Spahotells medlemsanläggningar.

 Personen ska inneha en fast anställning på någon av Svenska Spahotells anläggningar.

 Nomineringen kan göras av en chef, kollega men man kan även nominera sig själv

INFORMATION

Fyll i nomineringsuppgifterna samt skriv ned utförliga svar på frågorna och komplettera 
dessa med CV eller uppgifter om personens yrkesbakgrund. Nomineringen mailas till: 

spadagarna@svenskaspahotell.se senast 1 mars 2019

Vinnaren utses av en jury, bestående av medlemmar i Svenska Spahotells styrelse.      
Vinnaren presenteras i samband med Spadagarna och erhåller diplom samt ett 
presentkort värt 10 000 kr* som gäller på alla Svenska Spahotells anläggningar.          

*att användas i studiesyfte.

Vi ser fram emot Din nominering!

SVENSKA SPAHOTELL
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NOMINERING  - ÅRETS SPACHEF 2019
Jag väljer att nominera:

Arbetsplats:

Titel:

Anställd sedan:

Den nominerades roll i företaget och huvudsakliga arbetsuppgifter:

Nämn tre egenskaper som gör den nominerade till Årets Spachef:

Ge exempel på tillfällen där den nominerade har visat prov på dessa egenskaper: 

Hur ser du på den nominerades utvecklingsmöjligheter i branschen? 
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Varför ska du, eller den du nominerar, vinna? 

Eventuella övriga upplysningar du vill lägga till:

Kontaktuppgifter till dig som nominerar:  

Namn:

Arbetsplats:

Titel:

E-post:

Telefon:

Din nominering ska vara Svenska Spahotell tillhanda senast den 1 mars 2019. 
Nomineringen skickas till spadagarna@svenskaspahotell.se 

Varför ska du, eller den du nominerar, vinna? 
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