
 
 

Banquet Manager/ Konferenschef 
 

 
 

Sheraton Stockholm Hotel är ett förstklassigt hotell beläget mitt i centrala Stockholm. Vi förfogar över 465 

gästrum med komfort utöver det vanliga, en restaurang, lobbybar samt 15 konferensrum. Sheraton 

Stockholm Hotel ingår i den världsomspännande koncernen Marriott International, med mer än 5000 

hotell världen runt. 

 

Vi erbjuder en av stans mest flexibla mötes- och konferensvåningar. Vi är perfekt belägna mitt i hjärtat av 

Stockholm och skräddarsyr evenemangen efter just era behov och önskemål. Vi anordnar alltifrån 

cocktailmingel för 600 personer till möten för 5-10 personer. För vissa fester organiserar vi underhållning 

och nöjen, för andra är det en hög teknisk standard som efterfrågas. Alla våra 15 konferensrum är väldigt 

flexibla och de passar såväl styrelsemöten och representation som till mässor och banketter. Merparten av 

konferensrummen har naturligt dagsljus och fantastisk utsikt över det välkända Stadshuset och den 

vackra Riddarfjärden. På Sheraton Stockholm Hotel arbetar vi aktivt för att värna om miljön och erbjuder 

hållbara möten i lokaler certifierade av Svanen.  

 

Vi söker nu en glad och innovativ Banquet Manager till vår event-, bankett- och konferensavdelning. 

Du som söker är en naturlig ledare och är van att få folk med dig. Du har en mycket hög känsla för 

service och ett tränat öga för detaljer. Du brinner för att överträffa gästers och anställdas förväntningar. 

Du rapporterar till Executive Assistant Manager och arbetar såväl strategiskt som operativt. Arbetstiderna 

är främst förlagd till vardagar med arbete kvällar och helger enligt driftens och hotellets behov. 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 Planera och organisera vår event- och konferensavdelning i den dagliga driften och utveckla den 

vidare. 

 Leda, utveckla och coacha ett team av 5 fastanställda medarbetare samt ett tiotal extraanställda. 

 Effektiv bemanningsoptimering. 

 Logistik och planering av sålda konferensrum med måltider.  

 Aktivt arbeta med förändrings- och förädlingsarbete i driften. 

 Fullt budgetansvar.  

 Övrig förekommande administration och rapportering.  

 

Vi söker dig som: 

 har minst tre års erfarenhet från arbete inom servicebranschen varav merparten i arbetsledande 

ställning. 

 har tidigare erfarenhet från festvånings- och / eller konferensverksamhet, gärna i internationell miljö. 

 har mycket goda kunskaper om och starkt intresse för mat och dryck. 

 har viss teknisk erfarenhet och kunskap inom konferensteknik. 

 har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift (ytterligare språkkunskaper är 

meriterande). 

 

Tjänsten är en tillsvidaresanställning på 100%. Sheraton Stockholm Hotel tillämpar kollektivavtal. 

 

Din kompletta ansökan med ett uppdaterat CV samt ett personligt brev ber vi dig skicka till: 

jobb.stockholm@sheraton.com 

 

Vid eventuella frågor kontakta gärna Thomas Johansson (Executive Assistant Manager) på tel: 08 - 412 34 

26. 

 

Vi önskar tillsätta tjänsten snarast och urval kommer att göras löpande. 

 
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Sheraton Stockholm Hotel!  

http://www.sheratonstockholm.se/meetings/ 
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