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RestaurangAssistans tecknar ramavtal med hotellkedjan Scandic 
 
RestaurangAssistans har tecknat ramavtal med Scandic avseende 
städtjänster. Scandic har idag 158 hotell i Europa varav 73 av dessa i Sverige. 
Avtalet gäller rums- och lokalstäd. 
 
RestaurangAssistans har med sina tre kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö vuxit starkt 
de senaste åren inom hotellstäd och har idag entreprenad på totalt 20 hotell runt om i 
Sverige. RestaurangAssistans driver sedan tidigare entreprenad på fem Scandic. 
 
– Då vi arbetat med Scandic tidigare är det extra kul att få utöka vårt samarbete och 
samtidigt ett kvitto på att vår satsning och strategi på hotellstäd har varit rätt. Givetvis 
hoppas vi att med detta avtal bli en långsiktig partner inom hotellstädet och vi ser en 
potential med Scandic, säger RestaurangAssistans marknadschef Christian Forsberg. 
 
-Renlighet på hotell är något våra gäster förväntar sig och därför är städet en av våra 
viktigaste avdelningar inom hotellet. Det här avtalet innebär att vi säkerställer kvaliteten 
inom städ de tider våra egna medarbetare inte räcker till eller då vi har manfall på grund av 
exempelvis sjukdom, sägerPer-Erik Runvik, Inköpschef på Scandic  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
 
Christian Forsberg 
Marknads- och försäljningschef RestaurangAssistans i Skandinavien AB 
christian@restaurangassistans.se 
073-3910215 
 
Per-Erik Runvik 
Inköpschef Scandic Hotels 
pererik.runvik@scandichotels.com 
08-51735000 
 
RestaurangAssistans är Sveriges ledande och största bemanningsföretag inom hotell och 
restaurang. Verksamheten bygger på kvalitativ och effektiv bemanning av vår erfarna 
personal. Vi utgår från kundens behov och erbjuder allt från kortsiktiga lösningar till 
entreprenader, skräddarsydda direkt för kunden. 
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