
 

Nordens största hotellföretag 

Om Scandic Hotels Group      

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på 41 000 hotellrum och  

14 000 medarbetare. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 1,6 miljoner 

medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden 

(BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com  
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Scandic rekryterar Jan Edgren som Vice President 
Technical Services 

Jan Edgren tillträder under juni månad rollen som Vice President Technical Services 

med ansvar för Scandics projekt och genomförande avseende investeringar och 

underhåll i koncernens hotellportfölj. Jan har en gedigen erfarenhet från bygg- och 

fastighetsbranschen och kommer närmast från en position som Development Director 

hos Pembroke Real Estate.    

Scandic, som är Nordens största hotelloperatör med verksamhet i sju länder, har idag närmare 230 hotell 

i drift samt i pipeline. Hotellportföljen är av hög kvalité, vilket drivs  av en kontinuerlig utvecklingsplan för 

renoveringar och nya hotell. För att optimera hotellens intäktsbas och möjliggöra kostnadssynergier så 

jobbar Scandic i nära samarbete med varje enskilt hotells fastighetsägare. 

För att fortsätta detta viktiga arbete så har Scandic rekryterat Jan Edgren som Vice President Technical 

Services. Jan kommer att ha ett övergripande ansvar för vidarutveckling avseende investeringar och 

underhåll av  Scandics växande hotellportfölj. 

Jan Edgren har en lång och gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. Närmast från en 

position som Development Director hos Pembroke Real Estate. Innan dess har Jan haft en rad seniora 

positioner inom fastighetsutveckling hos bland annat SEB och Ericsson. 

 

- Scandics hotellportfölj är Nordens ledande och av hög kvalité efter omfattande renoveringsprogram. 

Med rekryteringen av Jan Edgren vill vi ytterligare stärka vår förmåga att utveckla vår fina hotellportfölj 

tillsammans med hotellens fastighetsägare. Jan har en gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling som 

kommer passa väl för hans nya roll på Scandic, säger Martin Creydt, operativ chef för Scandic Hotels 

Group.  

 

- Jag har följt Scandics  utveckling under de senaste åren och det ska nu bli väldigt stimulerande att  

få möjlighet att bidra till Scandics fortsatta utveckling, säger Jan Edgren, tillträdande Vice President 

Technical Services på Scandic Hotels Group.   

Jan Edgren tillträder i juni månad och kommer att vara placerad i Stockholm på Scandics huvudkontor. 

 

För mer information, kontakta: 

Martin Creydt, Operativ chef, Scandic Hotels Group 

martin.creydt@scandichotels.com 

 

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikationsdirektör & IR-chef Scandic Hotels Group 

+46 721 80 22 44, ann-charlotte.johansson@scandichotels.com 
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