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Bokningschef till Avisita 

Avisita är bokningskonsulter inom logi, möten, kongress och evenemang. Våra kunder är 

företag, organisationer och evenemangsarrangörer i Norden, där vi arrangerar, projektleder 

och administrerar logi-, mötes- och eventuppdrag. Avisita grundades 1995, är idag 12 

medarbetare och omsätter ca 80 miljoner SEK. Läs mer på www.avisita.com 

 

 Är du en utvecklingsorienterad ledare med ett stort driv av att coacha, leda och utveckla människor? 

 Är du resultatinriktad med ett starkt intresse av att utveckla processer, flöden och arbetssätt? 

 Är du affärsinriktad och vill vara med på en spännande utvecklingsresa tillsammans med Avisita? 

 Då är du kanske den vi söker? 

Att vara bokningschef hos Avisita handlar om så mycket mer än bara bokningar av logi, kongresser, möten 

och events. Som modern och dynamisk bokningspartner hjälper vi våra kunder att utveckla och effektivisera 

hanteringen av logi, möten, kongresser och events. 

 

ARBETSBESKRIVNING 

Som Bokningschef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla avdelningen och teamet med 

fokus på att göra bolaget till den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Du är en av nyckelspelarna och 

får en central och utvecklande roll med mycket varierande arbetsuppgifter och utmaningar. Du har budget-

och personalansvar för i dagsläget 8 medarbetare. Du deltar själv aktivt i service- och produktionsarbetet 

mot våra leverantörer, kunder och samarbetspartners och medverkar till att vårt varumärke förknippas med 

mycket hög service och kvalitet. Du arbetar kontinuerligt med att digitalisera rutiner, processer och 

arbetssätt för att öka effektiviteten och affärsnyttan. Tjänsten är placerad på kontoret i Kållered och du 

rapporterar till VD tillika ägare. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär: 

 Ansvar för den dagliga driften för avdelningen 

 Ansvar för personal, rekrytering, utvecklingssamtal, utbildning 

 Ansvar för bemanning och schemaläggning 

 Ansvar för att kontinuerligt utveckla rutiner, mallar, processer och arbetssätt 

 Ansvar för upphandling och kontraktering av leverantörer 

 Ansvar för implementering och uppföljning av kundavtal och bokningsuppdrag 

 Ansvar för leveransprocessen från avtal till genomförande och uppföljning 

 Ansvar för projektredovisning 

http://www.avisita.com/
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VEM ÄR DU? 

Du har en relevant eftergymnasial utbildning med minimum fem års erfarenhet av ett coachande 

kommersiellt ledarskap. Du är en engagerad ledare som med passion för människan sprider glädje och energi 

i din omgivning. Förutom din förmåga att utveckla människor har du ett stort intresse för affären och kan på 

ett pedagogiskt sätt länka ledarskap till affärsnyttan. Du har ett levande intresse för medarbetarskap, är en 

god och inspirerande kommunikatör med helhetssyn, lyhördhet, tydlighet i allt du gör. Vi har ett mycket högt 

tempo på Avisita och det är viktigt att du är en ”doer” som får saker och ting att hända och bli gjorda. Det är 

meriterande om du har erfarenhet av en liknande bransch. 

PERSONLIGT 

Du är en god kommunikatör med förmåga att få med dig organisationen och människor i din omgivning. Du 

är trygg i dig själv, har goda ledaregenskaper och att omsätta strategiska beslut till konkreta resultat. Du är 

prestigelös och har ett stort intresse för människor, service och ledarskap. 

VI ERBJUDER 

Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett framåtlutat och nytänkande bolag där energi och engagemang 

blandas med mycket glädje. Genom agila metoder, självledarskap och digitalisering utmanar vi traditionella 

arbetssätt. Du får stora möjligheter att påverka den fortsatta resan för Avisita. 

ANSÖKAN/KONTAKT 

Vi samarbetar med rekryteringsföretaget Your Talent. Ansök på www.yourtalent.se. För ytterligare 

information kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg på 0761-709851, johan.sjoberg@yourtalent.se 

Vi arbetar med löpande urval vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt! 

http://www.yourtalent.se/

