
    

 

 

Pressmeddelande            Stockholm 2012 

RestaurangAssistans inleder samarbete med 

Restaurangakademien  

RestaurangAssistans har tillsammans med Restaurangakademien tecknat ett samarbetsavtal. Samarbetet 

innebär bland annat att RestaurangAssistans kommer att vidareutbilda personal på Restaurangakademien. 

Samarbetet innebär även att RestaurangAssistans kommer ta del av Restaurangakademiens matstudio och 

övriga lokaler för olika evenemang, workshops och föreläsningar. Planer finns även att tillsammans anordna 

frukostseminarier för branschfolk i höst. 

‐ Restaurangakademien är en institution som gör ett fantastiskt jobb med att förmedla och värna om svensk 

gastronomi och vi ser detta samarbete som mycket positivt både för vår personal och i sin tur för våra kunder. 

Vi kommer bland annat med start i maj utbilda tre stycken souschefer på Restaurangakademins utbildning och 

till hösten kommer vi att utbilda tre stycken kökschefer. Detta kommer givetvis att skapa ett mervärde för våra 

kunder då vår personal får en så pass bra utbildning som Restaurangakademien erbjuder. En viktig faktor är 

också att få ut mer kvalificerad personal i branschen då det blir svårare att hitta välutbildad personal samtidigt 

som konkurrensen bland restauranger ökar, säger RestaurangAssistans marknadschef Christian Forsberg 

- Vi på Restaurangakademien ser mycket positivt på RestaurangAssistans ambitioner att vidareutbilda sin 

personal  och på så sätt bidra till att driva svensk gastronomi framåt, säger Restaurangakademiens 

Försäljnings- och marknadschef Markus Kataja 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Christian Forsberg 

Marknads‐ och försäljningschef, RestaurangAssistans i Skandinavien AB 

christian@restaurangassistans.se 

08‐224066, 073-3910215 

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. 

Restaurangakademien AB grundades 1985 och finns sedan maj 2010 i Slakthusområdet i Stockholm. 

Restaurangakademien ägs till hälften av Arla Foods och Menigo Foodservice. Här erbjuds utbildningar inom  

mat och dryck för bransch och privatpersoner. Restaurangakademien samarbetar tätt med Föreningen Årets 

Kock och Gastronomi Sverige. 
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