Stockholm 28 augusti 2017 - Pressmeddelande från Hotel Rival Stockholm

-”Man ska sluta när det är som roligast!”
säger Caroline Eriksson som efter 15 år lämnar jobbet som vd för boutiquehotellet Rival.
Den 1 september 2017 tar Jesper Henryson över vd-skapet. Caroline Eriksson blir ny
styrelseordförande i Hotel Rival AB och fortsätter som vd i fastighetsbolaget Rival AB.
Jesper Henryson:
Jag tvekade inte en sekund när Benny och Caroline erbjöd mig vd-tjänsten
och uppdraget att förädla och utveckla hotell- och restaurangverksamheten. Mina styrkor är försäljning och ett innovativt tänk och jag
tar över i en tid där vi skall fortsätta vara nära gästerna men samtidigt låta
den digitala marknadsföringen göra delar av jobbet!

Caroline Eriksson:
- Jag har haft världens bästa jobb! Vår ägare har under våra 15 år tillsammans låtit mig
och mina medarbetare ta ut svängarna för att Rival inte, på något plan, skall vara ett
strömlinjeformat hotell. Top 3 på Trip Advisor sedan 2005 visar att ett långsiktigt
ägarskap baserat på förtroende blir lönsamt i längden.
- Från den 1 september fokuserar jag på min nya roll som styrelseordförande och som
VD för vårt fastighetsbolag Rival AB. I mina uppgifter det kommande året ingår också
att fortsätta arbeta med produktionsbolag som hyr vår scen för konserter, shower
och teater. Jag har dessutom ett externt styrelseuppdrag för ett annat hotell vilket
Benny uppmuntrar!
Benny Andersson:
- Det har varit många fina år sedan Rival öppnade. Jag har alltid känt mig upplyft och
stolt när jag är där och ser hur minutiöst välskött allt är, och varje gång jag hör
gästerna säga vilket fantastiskt bemötande de fått, oavsett om de bott på hotellet,
sett en show, deltagit i ett event eller besökt café- bar- eller bistro.
- Det är förstås till största delen Carolines förtjänst, även om hon alltid framhållit alla
medarbetares insatser som lika viktiga. Men jag har henne att tacka för mycket!
Jag har inte haft särskilt mycket att bekymra mig för, och jag är helt säker på att
Jesper kommer att fortsätta i samma anda och se till att Rival är fortsatt i topp.
Jesper Henryson kommer närmast från Scandic Hotels som Projektmanager för Sverige. Före det arbetade
Jesper som hotelldirektör på Scandic Hasselbacken, 2010-2014 som vd för Södra Teatern i Stockholm och
2005-2010 arbetade Jesper med stor framgång som Food- and Beverage manager på Hotel Rival.
Caroline Eriksson var med från planeringen av Hotel Rival redan 2002 och öppnade sedan hotellet i september
2003. Caroline var under åren 2000-2002 hotelldirektör på Scandic/Hilton Infra City och 1998-2000 vd på
Quality Panorama Hotel i Göteborg som 1998 köptes av Petter Stordalen.
Hotel Rival AB ägs av Benny Andersson Produktion AB med Caroline Eriksson som minoritetsägare.
Verksamheten bedrivs i egen fastighet, Rival AB, och som ägs av Benny Andersson Produktion AB. Hotellet har
99 rum inklusive sviter, fem nyrenoverade konferenslokaler, en salong med 700 platser för företagsevent och
underhållning, en bistro, tre barer samt Café Rival. Hotel Rival är ett s.k stand alone-hotell utan någon
kedjetillhörighet.
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