
  
 

 

ANNONS FRÅN SUSTAINERGIES.SE       
 

Sustainergies skapar innovativa hållbarhetslösningar och meningsfulla karriärer. Vi är Sveriges främsta 

plattform för näringsliv, akademi och studenter som vill samarbeta kring hållbarhet. 

 

 

BLI HÅLLBARHETSCOACH PÅ RIKTIGT  
Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 

coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet 

på Nordic Choice Hotels. Din roll är att utvärdera, inspirera, stötta och utveckla! 

Det här är ett extrajobb för dig som vill få en gedigen erfarenhet av praktiskt 

hållbarhetsarbete. 

 

OM NORDIC CHOICE HOTELS 

Nordic Choice Hotels är en av Nordens största hotellkedjor och som du kanske bäst känner 

igen via varumärken så som Clarion, Comfort och Quality Hotels. Med nästan 13 000 

medarbetare, 9 miljoner gäster per år, 31 000 rum och 25 procent av marknaden i Sverige 

och Norge har företaget ett stort ansvar för att skapa bättre hotellboenden – vilket också är 

huvudskälet till att den här extrajobbsmöjligheten erbjuds dig. På Nordic Choice Hotels 

kommer du möta engagerad personal, branschens i särklass lägsta personalomsättning och 

en unik företagskultur – påhejad av ägaren, den excentriske rockstarentreprenören Petter 

Stordalen. 

 

DITT UPPDRAG 

På ett hotell är vardagen full av praktiska frågor som avgör dess påverkan på omgivningen – 

allt från val av råvaror i köket till kemikalieanvändning, energiförbrukning, samarbeten med 

lokala verksamheter och inte minst mötet med gästen. Nordic Choice Hotels samlar hela sitt 

ansvarsarbete under ”WeCare” – receptet för att bli en inspirerande förebild. Det gäller 

samtliga 170 hotell i fem länder! 

 

http://sustainergies.se/
http://facebook.com/sustainergies
https://www.linkedin.com/company/sustainergies
http://instagram/sustainergies
http://twitter/sustainergies
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Under 2015 arbetar 55 coacher på varsitt hotell med lysande resultat. Därför skalar vi upp 

programmet under 2016 för att ge fler studenter chansen till ett meriterande extrajobb 

samtidigt som fler hotell får vässa sitt hållbarhetsarbete och minska sin påverkan. Vi tror att 

du kommer få en erfarenhet och merit utöver det vanliga! 

 

Uppdraget går ut på att du ska agera hållbarhetscoach åt ett hotell. Det innebär bland annat 

att utvärdera miljöaspekter, ge förslag på förbättringar, skapa engagemangsprojekt, granska 

miljömålen samt utvärdera om handlingsplaner och åtgärder för att nå målen är relevanta 

och tillräckliga. Du kommer agera revisor och granska hållbarhetsarbetet, agera coach för att 

stötta hotellets personal utveckla hållbarhetsarbetet samt agera konsult och bidra med din 

spetskompetens i förbättringsarbetet. Som Hållbarhetscoach blir du en uppskattad resurs 

som ger hotellet betydligt mer stöd än vad de annars fått.  

 

Hotellets hållbarhetsarbete leds alltid av hotelldirektören, men det praktiska arbetet och 

ansvaret för genomförande och dokumentation leds av en miljökoordinator. 

Miljökoordinatorn arbetar inte enbart med miljö, utan har i regel också en annan roll på 

hotellet, t.ex. teknisk chef, receptionist eller husfru. Därför önskar många miljökoordinatorer 

stöd under året och här kommer du in i bilden! 

 

FYRA SKÄL ATT SÖKA JOBBET 

 Ett utvecklande och kvalificerat extrajobb 

 Erfarenhet av tre yrkesroller: revisor, coach och konsult 

 Ledarskaps- och projektledningserfarenhet 

 Erfarenhet av hållbarhetsarbete i praktiken 

 

”Nu finns det faktiskt en 
miljögrupp med ansvariga 

från flera områden på 
hotellet som har kommit 

igång och träffas 
regelbundet. De som är 

med i miljögruppen tycker 
att hållbarhetsarbetet är 
viktigt och alla vill bidra.” 

Rebecka, hållbarhetscoach 

http://sustainergies.se/
http://facebook.com/sustainergies
https://www.linkedin.com/company/sustainergies
http://instagram/sustainergies
http://twitter/sustainergies
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VI SÖKER DIG SOM 

Varje hotell är unikt och matchningen mellan dig och hotellet är viktig. Därför söker vi många 

olika profiler och personligheter, men några egenskaper är en förutsättning för uppdraget: 

  Du är nyfiken på hotellbranschen och arbete med praktisk miljöledning 

  Du kan inspirera en affärsverksamhet att göra gott  

  Du kan bidra med lokalt engagemang och idéer som ligger nära ditt hotell 

  Du arbetar flytande på både svenska och engelska  

 

VILLKOR 

Tidsperiod och ersättning 

 Du blir timanställd av Nordic Choice Hotels under perioden 2015-12-04 till 2017-01-29  
 Totalt omfattar anställningen 120 timmar fördelat på 15 tillfällen á 8 timmar 
 Din totala ersättning blir 12 000 kr fördelat på två utbetalningar (juni och januari). 
 Du får en hotellnatt på ditt hotell 
 Du får alla dina eventuella resekostnader täckta 
 Du får ett referensbrev som intygar dina erfarenheter direkt från Nordic Choice 

Hotels hållbarhetschef 
 

Nyckeldatum för ditt uppdrag:  

2015-10-25: deadline för din ansökan (http://bit.ly/coach2016) 

2015-11-13: antagningsbesked 

2015-12-04: gemensamt uppstartsevent i Stockholm för alla WeCarecoacher 

2015-12-05 till 2016-01-03: självstudier av material och första kontakt med hotellet 

2016-01-04 till 2015-01-29: första träffen med hotellet  

2016-02-01 till 2016-12-01: regelbundna coachningstillfällen med hotellet 

2016-12-02: gemensamt avslutningsevent 

2017-01-02 till 2017-01-29: sista träffen med hotellet 

 

Oavsett vart du bor finns det ett hotell nära dig 

Oavsett vart du pluggar finns det ett hotell du kan coacha i närheten! Vi söker coacher till 
drygt 70 hotell på 42 orter över hela Sverige och även i Köpenhamn. Vi kommer välja ut de 
60 bästa matchningarna mellan student och hotell. Därför kommer inte alla orter från listan 
nedan ingå i det slutgiltiga urvalet. Kom ihåg att det finns flera hotell på många orter. I din 
ansökan berättar du vilka orter du skulle vilja arbeta på och sedan matchas du ihop med ett 
hotell. 
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 Arlanda 
 Arvika 
 Borlänge 
 Borås 
 Eskilstuna 
 Falun 
 Gävle 
 Göteborg 
 Halmstad 
 Helsingborg 
 Hudiksvall 
 Jönköping 
 Kalmar 
 Karlskrona 
 Karlstad 
 Kristianstad 
 Köpenhamn 
 Linköping 
 Luleå 
 Lund 
 Malmö 

 Norrköping 
 Nyköping 
 Oskarshamn 
 Skövde 
 Stenungsund 
 Stockholm 
 Strömstad 
 Sundsvall 
 Sunne 
 Säffle 
 Södertälje 
 Trollhättan 
 Umeå 
 Uppsala 
 Varberg 
 Vänersborg 
 Västerås 
 Växjö 
 Åre 
 Örebro 
 Östersund 

 
 

ANSÖKAN OCH FRÅGOR 

Sök senast den 25:e oktober genom att fylla i ansökningsformuläret: http://bit.ly/coach2016   

och maila ditt CV till choice@sustainergies.se. Alla frågor besvaras av Sustainergies:  
 

choice@sustainergies.se 

 

 

073 80 96 243, Markus Danell och 073 6000 291 Simon Werbart Flato 
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