
 

 

Vi söker en Sales Manager till Hotel Kung Carl! 
 
HKC Hotels är ett familjeföretag som driver hotell i Stockholm, Malmö, Hudiksvall, Örebro och fr o m 
april även i Mölndal/Göteborg. Varje hotell har sin egen historia, personlighet och sitt koncept men 
delar HKC Hotels värderingar: passion, hjärta och ansvar, och vi brinner för att få människor att 
känna sig sedda. 
 
Hotel Kung Carl är beläget vid Stureplan i Stockholm och är ett fyrstjärnigt hotell med 143 unika rum. 
Hotellet erbjuder konferens- och festvåning för upp till 150 personer. 
Hotellets restaurang, Kung Carls Bakficka tre rum och kök serverar frukost, lunch, middag och brunch 
och erbjuder även catering och festvåningsverksamhet. Från september 2018 så finns även en 
populär jazzklubb med livemusik varje torsdag-lördag. 
 
Sales Manager för Hotel Kung Carl 
Som Sales Manager innebär att du arbetar med aktiv försäljning av logi, konferens & festvåning 
samt restaurang gentemot olika målgrupper. Detta sker framförallt via visningar, säljbesök och 
kundaktiviteter samt offert- och avtalshantering. Du representerar även hotellet i Best Westerns 
regionala säljorganisation. Befattningen som Sales Manager är underställd central Director of Sales 
samt Hotel Manager. 
 
Vi söker dig som har 

• Erfarenhet av försäljning i hotell och resebranschen  
• Lokal marknadskännedom  
• Svenska och engelska i tal och skrift 

Grundläggande personliga egenskaper 
• Passionerad, resultatorienterad med ett naturligt inre driv 
• Hög social kompetens och bra på att skapa relationer 
• Målinriktad och van att arbeta självständigt 
• Driftig, positiv och engagerad 

 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. 
 
Vi önskar tillsätta tjänsten snarast och urval kommer att göras löpande. 
 
Vill du veta mera om tjänsten: kontakta Maria Koch, Director of Sales, HKC Hotels 0708-128727. 
 
Om du är intresserad av tjänsten är du välkommen att skicka din ansökan till Annelie Bergsten, Hotel 
Manager, med CV och personligt brev via email till annelie.bergsten@kungcarl.se 
 
Välkommen med din ansökan! 


