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Där havet möter vildmarken – på en klippa mitt i Kolmårdens 
urskog med storslagen utsikt över Bråviken, reser sig Vild-
markshotellet. Kolmården är en destination för alla åldrar och 
genom världsunika och oförglömliga upplevelser vill vi vara en 
plats att älska och återkomma till. Vildmarkshotellet är en del 
av Nordens största djurpark Kolmården, ett populärt resmål 
med cirka 750 000 gäster per år.

Under de senaste åren har Vildmarkshotellet genomgått en 
omfattande renovering av rum, restauranger samt konferens-
lokaler och erbjuder nu härliga inomhusytor, omsorgsfullt 
inredda med inspiration av den skandinaviska vildmarken.  
Hotellet har 211 rum, flertalet konferenslokaler och grupp-
rum, en stor och härlig spaavdelning, gym, restauranger och 
barer, utomhusaktiviteter och padelbanor.

Enligt Visita (bransch- och arbetsgivarorganisation för den 
svenska besöksnäringen) är besöksnäringen en basnäring och 
den snabbast växande näringen i Sverige. Cirka 200 000 är 
sysselsatta inom branschen och för många är det vägen in 

på arbetsmarknaden. Med rätt förutsättningar kan näringen  
växa ännu mer. Just därför behöver vi dig som brinner 
för att skapa minnesvärda upplevelser och har ett genuint  
intresse för människor. Du vill ha roligt på jobbet och drivs av 
viljan att ge bästa möjliga service till våra hotell- och konferens- 
gäster och skapa minnesvärda ögonblick och upplevelser.  
Besöksnäringen är en garanterad framtidsbransch. Människor  
kommer alltid vilja resa och upptäcka saker. 

FAKTA OM VILDMARKSHOTELLET 
Destination Kolmården är ett av Sveriges populäraste 
resmål för barnfamiljer och innefattar Kolmårdens 
Djurpark och Vildmarkshotellet. Destinationen ingår 
i temaparkskoncernen Parks & Resorts Scandinavia 
AB tillsammans med Gröna Lund, Skara Sommarland 
och Furuviksparken. Företaget har ca 170 tillsvidare-
anställda och sysselsätter ytterligare 1000 säsongs-
anställda. Djurparken är Nordens största med ca 60 
djurarter. Destinationen har drygt 750 000 besökare 
per säsong, vilket gör den till en av landets mest  
populära djur- och nöjespark.

OLIKA ROLLER HOS OSS
Receptionist, konferensvärd, fastighetstekniker,  
företagssäljare, kock, köksmästare, souschef, restau-
rangchef, hovmästare, servitris/servitör, hotellstäd, 
bartender, diskare, hotellchef, food and beverage  
manager, badvärd, frukostvärd, konferenskoordinator 
och bokare. 

JOBBA HOS OSS
På vår webbplats www.kolmarden.com/lediga-tjanster 
hittar du lediga tjänster.

ADRESS
Vildmarkshotellet
618 92 KOLMÅRDEN

Telefon: 010–708 77 00
Mail:  receptionen@vildmarkshotellet.com 

Webbplats:  www.vildmarkshotellet.com

VILDMARKSHOTELLET – KOLMÅRDEN

Du har Huvudrollen 

Det allra viktigaste för hur våra gäster upplever sitt besök är  
mötet med dig! Det är i gästmötet vi kan skapa magi. 

När vi i gästmätningar frågar våra gäster vad det är som har gjort 
att de är nöjda med sin vistelse hos oss är det vanligaste svaret vi 
får exempel på är olika möten med våra medarbetare.

Brinner du för gästmöten och att skapa upplevelser i världsklass? 


