
 

Älskar du att spela in underhållande filmklipp, leta fyndiga hashtags och 
experimentera bland hundratals filter i Instagram?   

Bli min ”influencer” i sommar! 

”Hos mig är man alltid välkommen som gäst. Jag har 465 rum med underbart bekväma sängar, en 
restaurang med influenser från hela världen och en enastående utsikt över Riddarfjärden i Stockholm. 
Många besöker mig i affärssammanhang och andra för att komma bort från vardagslivet en stund. 

I min kategori är jag en av de största i Sverige och jag föddes 1971. Jag har en brunröd fasad och är 

nio våningar hög. För att mina gäster ska trivas har jag många personer på plats som hjälper mig 
med allt som behövs göras. För mig är ingen dag är den andra lik och det händer dagligen mycket 
spännande saker hos mig.  

Nu vill jag att ännu fler ska få lära känna mig och ta del av allt som händer runt omkring i stan!  

Är du en inbiten Youtubare, bloggare eller Instagrammare på jakt efter ditt första riktiga 
sommarjobb? Vill du dessutom följa min vardag och berätta om den?” 
 

Ta då chansen att ansök till tjänsten som Sheratons egen influencer sommaren 2017. 

Är du Sheratons blivande ”influencer”? 

 Du har stor vana och passion när det gäller att kommunicera via sociala medier som 
Instagram, Facebook, Snapchat, och Youtube i både foto/rörlig bild och text. 

 Du är orädd och gillar att röra dig i olika miljöer och att träffa nya människor.  

 Du har en förmåga att hitta de små enkla sakerna och göra de till intressanta guldkorn som 
får andra människor att dra på smilbanden lite extra.  

 Du har som vana att följa det som händer runtom i Stockholm och du vet när något kul är på 
gång.  

 Du är bra på att ta egna initiativ och är nyfiken av din natur.  

 Du kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift.  

 Du är troligen mellan 16–25 år och vill ha sommarens kanske roligaste jobb! 

 

Tjänsten: 



Hjälpa Sheraton Stockholm Hotel med att skapa roligt, inspirerande och intressant innehåll i sociala 

medier som Instagram, Snapchat, Youtube och Facebook. Det kan vara allt från bilder och filmer till 
kortare texter. Du kommer att ha Sheraton Stockholm Hotel som bas men även frihet att göra olika 
uppdrag ute på stan. Ingen dag kommer vara den andra lik så förbered dig på ett varierande jobb och 
en hel del utomhustimmar i både sol och regn. I gengäld får du en unik arbetserfarenhet och kanske 
Stockholms roligaste sommarjobb! 

Ansökan: 

Spela in ett filmklipp som är max två minuter långt där du berättar om dig själv och varför just du ska 
bli Sheraton Stockholm Hotels influencer i sommar. Filmen ska förmedla vem du är, dina kunskaper 
om sociala medier och hur du vill lyfta Sheraton Stockholm Hotel.  

Förutom en personlig film, vill vi att du bifogar följande arbetsprov: 

Blogginlägg om din hotellupplevelse 

Utforma ett blogginlägg i det format du önskar som handlar om när du senast bodde på ett hotell. 

Beskriv hotellet, vad du gjorde där och ge eventuella råd och rekommendationer till läsaren. Du kan 
skicka blogginlägget som en text, en länk eller en bild/pdf-fil.  (Det behöver inte vara publicerat på 
riktigt.) 

Filmen och blogginlägget kan göras antingen på svenska eller engelska. 

Dina ansökningshandlingar skickar du in via https://wetransfer.com/ 
till mailadress: anna.holmqvist@sheraton.com senast måndagen den 22 maj. 

OBS! Döp filerna till ditt för- och efternamn, t.ex. Annaandersson.mov. 

 

När vi gått igenom alla ansökningar kommer vi att kalla ett urval personer till oss på en intervju. Där 

får du berätta mer om dig själv och om varför du vill vara Sheraton Stockholm Hotels influencer 
under sommaren.  

Tidsperiod: 19 juni – 6 augusti 2017  

Omfattning: Heltid (dagtid, 09.00-17.00) 

Lön: enligt kollektivavtal. 

För mer info eller vid frågor, kontakta : 

Anna Holmqvist, Sheraton Stockholm Hotel. Tel: 08-412 36 01 
E-mail: anna.holmqvist@sheraton.com 

 

Lycka till och välkommen med din ansökan! 
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