
Dags att utse årets ledare i spabranschen 2020  

	
En stor del av Svenska Spahotells uppdrag är att utveckla den svenska spabranschen. Som ett led i 
detta utses årligen Årets Ledare in Spabranschen (tidigare Årets Spachef), med syfte att motivera, 
inspirera och entusiasmera alla som arbetar på våra medlemsanläggningar.  
 
Spadagarna 2020 närmar sig och det är åter dags att nominera och utse årets främsta ledare i 
spabranschen. Vinnaren får – förutom äran – ett prestigefyllt diplom samt ett presentkort på 10 000 
kr som gäller på alla Svenska Spahotells medlemsanläggningar.* Vinnaren koras under Spadagarna 
på Frösö Park Hotell, 29-31 mars.  
 
Vi vet att det finns en mängd inspirerande, kompetenta och drivna ledare på våra 
medlemsanläggningar. Nu vill vi att deras arbete och framgång ska uppmärksammas ordentligt, så 
att motivationen sprider sig i branschen. Framgång, kreativitet och energi smittar alltid av sig, så nu 
vill vi att ni delar med er! Vem är din förebild? 
 
Nominera en chef, en kollega – eller varför inte dig själv. Fyll i bifogat nomineringsformulär och 
maila det till spadagarna@svenskaspahotell.se senast 29 februari. Välkommen med din 
nominering! 
 
*i studiesyfte  
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Nominering Årets Ledare i Spabranschen  
	

Information & kriterier  
	
I samband med Spadagarna, som äger rum på FRÖSÖ PARK HOTEL 29-31 mars, kommer Årets 
Ledare i Spabranschen 2020 att koras. Bifogat finner ni kriterier, information och 
nomineringshandlingar. 
	
		

Kriterier  
	
· Personen som nomineras ska ha arbetat som någon form av ledare i spabranschen under minst 

tre år, varav minst två på någon av Svenska Spahotells medlemsanläggningar 
· Den nominerade ska dessutom inneha en fast anställning på någon av Svenska Spahotells 

anläggningar 
· Nomineringen kan göras av en chef eller kollega, men man kan även nominera sig själv. 

Information  

Fyll i nomineringsuppgifterna samt skriv ned utförliga svar på frågorna nedan och komplettera dem 
gärna med CV eller, alternativt, uppgifter om personens yrkesbakgrund.  

Nomineringen mailas till: spadagarna@svenskaspahotell.se senast 29 februari 2020  

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 många fina nomineringar, då vi vet att det finns en mängd inspirerande och 
motiverande ledare på våra medlemsanläggningar. Välkommen att nominera just din favorit! 

	

Nomineringsuppgifter/Frågeställningar  

Den nominerades namn:  

De nominerades arbetsplats:  

Den nominerades roll på anläggningen samt huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 

 

 



Yrkesbakgrund: 

 
 

Vad har den nominerade gjort för att utveckla Spabranschen under det senaste året? 

 
 
 
 

Nämn tre egenskaper som gör den nominerade till Årets Ledare i Spabranschen: 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Hur ser du på den nominerades utvecklingsmöjligheter i branschen? 

 
 
 
 
 

Varför ska den nominerade vinna utmärkelsen årets Ledare i Spabranschen 2020? 

 
 
 
 
 

Eventuella övriga upplysningar du vill lägga till: 

 
 
 
 
 



Vem är det som nominerat ovanstående person?  

 

Namn: 

Arbetsplats:  

Arbetsuppgift:  

Mailadress:  

Mobilnummer: 
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