Nyhetsbrev XXXIV Resebrev från Björn Olsson, Minnesfondens förste stipendiat
Det här resebrevet har sparats med avsikt att ”avnjutas” nu när vi längtar som mest till sol och värme. Brevet
från Björn, är en trevligt skriven ”rapport” från hans arbete på Maldiverna.
För tre år sedan (2006) erhöll Björn det första stipendiet ur Jonas Nordéns Minnesfond, som delades ut på
högskolan i Grythyttan. Med en ”grundplåt på fickan” for han sommaren 2007 till Cornell University i den lilla
staden Ithaca, utanför New York, där han studerade Revenue Management. Därefter fick han arbete som
receptionist på Hotel Four Seasons i Washington DC.
Efter en tid tog han dit sin flickvän, som också fick jobb på hotellet. Inför kommande säsong sökte båda och
fick anställning på den exklusiva hotellkedjans Resort på Maldiverna. Där har Björn arbetat som Manager on
Duty och Resort Assistant Manager i drygt ett halvår. Läs och njut av de vackra vyerna
Gösta Nordén

Hej kära Gösta,
Jag hoppas du njuter av den Svenska härliga försommaren samt att du mår
väl. Som man säger "tiden går fort när man har roligt", för att leva samt
arbeta för Four Seasons nere i Maldiverna är utmanande, spännande men
samtidigt otroligt kul. Kan bara inte förstå att det redan gått sex månader
sedan jag flyttade från stadslivet och Four Seasons i Washington DC ner hit
till ö-livet i Maldiverna.
Det är otroligt vackert här nere med dess spektakulära havsvatten samt
underbara mat, kan även sysselsätta mig med en mängd aktiviteter (åka
katamaran, jetski, dyka m.m) när jag väl är ledig. Det är nämligen hårt arbete
som gäller i kombination med nyttiga internutbildningar, fast man som
många gäster uttrycker det "arbetar i paradiset". Jag arbetar här som
Manager on Duty samt Resort Assistant Manager, vilket innebär arbete sex
dagar i veckan i allt som oftast minst tio timmar per skift.

Jag har aldrig haft emot att arbeta mycket och jag tycker bara det
är spännande att få vara involverad i den dagliga driften av vår
pittoreska resort och även ha tid till att kunna studera för att
vidareutveckla mig själv. Jag tillsammans med en kollega samt vår
Front Office Manager ser till att våra Supervisors leder receptionen och
dess arbete på ett smidigt sätt. Ett av de viktigaste områdena för
mig är att hålla en nära kontakt med våra gäster, prata med dem,
underhålla, höra om det är något som inte är till deras belåtenhet,
samt att ta hand om och följa upp eventuella klagomål från våra
gäster.
Överlag har vi som
resort klarat oss
relativt bra hittills i
år till trots den
ekonomiska situationen vi just nu upplever. Vi går
visserligen nu in (Juni, Juli och Augusti) i Maldivisk
regnperiod, som förståligt är ju de här tre månaderna
otroliga tuffa i den mening att lyckas ha hög
beläggning, men efter de här tre månaderna ska vi
förhoppningsvis återgå till normal verksamhet. Som
alltid ska man ju försöka se det positivt, vilket jag gör
då det ger tillfälle för många av mina kollegor att
kunna avnjuta båda efterlängtad samt förtjänad semester under regnperioden.
Själv kommer jag att få ta fem veckors semester i September och förhoppningsvis kommer jag då
kunna uppleva den härliga Svenska sensommaren, vore otroligt kul om vi kan försöka träffas för en
liten lunch när jag kommer förbi Stockholm.
Jag har bifogat ett par bilder för dig så du kan få se min lilla ö där jag just nu arbetar och bor.
Ta väl hand om dig så hoppas jag vi hörs snart igen!
Med vänliga hälsningar Björn

P.S. Vill du läsa mer? Flera resebrev från fondens stipendiater, finns på sidan: ”Jonas fond” under rubriken
”RESEBREV FRÅN STIPENDIATER” D.S.

