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Husfruns centrala roll
Temaseminarium för dig som arbetar som Husfru. Att arbeta som Husfru och vara mellanchef 
med personalansvar har sina utmaningar. Hur coachar jag mina medarbetare för att växa, både i 
förhållande till teamet men även i mötet med gäster? Ett coachande ledarskap leder till framgång.

Att ha en gemensam värdegrund för alla medarbetare, oavsett 
bakgrund och kultur är en annan utmaning. Hur får jag som 
Husfru ett team där alla kan arbeta med ett bra arbetsklimat? 

Hämta inspiration och få konkreta tips att ta med direkt ut i din 
verksamheten av våra talare!

Det coachande ledarskapets positiva effekter  
Föreläsare: Annika Kupila, utbildare StigFram. 

Multipel kultur och värde inom housekeeping  
Föreläsare: Jezica Lindeberg, utbildare med erfarenhet från 
Grythyttan och Frans Schartau.

Förutom Husfruseminariet är du välkommen att besöka 
utställningen på Lounge Event och även ta del av de öppna 
seminarierna på plats! Läs mer på www.lounge-event.se

Varmt Välkommen!  

Anmäl dig här – seminariet är  
kostnadsfritt.    
OBS! Antalet platser är begränsat så  
först till kvarn gäller. 

INBJUDAN TILL HUSFRUAR  
PÅ LOUNGE EVENT
ONSDAGEN DEN 10 JANUARI PÅ LOUNGE EVENT • 13.30 – 15.15
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LOUNGE EVENT
10-11 JANUARI 2018
STOCKHOLM WATERFRONT  

CONGRESS CENTER

OM LOUNGE EVENT
LOUNGE Event 10-11 januari 2018 är den nya årliga mötesplatsen för hotell- och konferensbranschen för ägare, chefer och 
avdelningsansvariga på hotell, konferensanläggningar och fastighetsbolag. LOUNGE Event hade sin premiär den 11-12 januari 
2017. Besökarna kom då från ca 250 olika anläggningar och hade möjlighet att träffa nästan ett 60 tal av Sveriges ledande 
leverantörer som presenterade sina produkter och tjänster.

Utöver utställningen kommer det att finnas debatter och andra inspirerande seminarier. Första dagen avslutas med ett 
gemensamt branschmingel tillsammans med vårt partnerprojekt Hotel Market Seminars.

Anmäl  
dig här!
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