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20-tal nya jobb när Pizza Hut öppnar i Sundvall
Den 22 februari öppnar Pizza Hut sin nya restaurang i Sundsvall. Restaurangen
ligger i Skönsberg och har plats för 132 sittande gäster, fördelat på två våningar.
Etableringen skapar en tjugotal nya arbetstillfällen i Sundsvall och de flesta
medarbetare som rekryterats är ungdomar.
Intresset för att arbeta på Pizza Hut har varit stort, närmre 200 ansökningar har kommit
in. Nu är rekryteringen av de nya medarbetarna klar och restaurangen är redo att slå
upp portarna i Sundsvall.
– Vi är otroligt glada över att äntligen öppna upp i Sundvall som är en klassisk bra
handelsstad med ett bra upptagningsområde. Vi har rekryterat många duktiga
medarbetare som alla har en passion för att leverera bra service, vilket vi är övertygade
om att Sundsvallsborna kommer uppskatta, säger Björn Källström, vd på Pizza Hut.
Susann Berglund blir restaurangchef på Pizza Hut i Sundsvall. Hon har lång erfarenhet
och har arbetat i restaurangbranschen sedan hon var 14 år.
- Just nu pågår förberedelserna för fullt och det ska bli fantastiskt kul och spännande att
tillsammans med teamet snart få möta våra gäster. Pizza Hut är en efterlängtad
restaurang i Sundsvall och kommer bli ett utmärkt komplement till det utbud som finns
här idag, säger Susann Berglund, restaurangchef på Pizza Hut i Sundsvall.
Pizza Hut har funnits i Sverige sedan 1987 och är ett av världens mest välkända
varumärken. Kedjan vill växa och har som mål att öppna 2-3 nya restauranger per år.
Restaurangen i Sundsvall är kedjans 20:e etablering. Inom två år är målet att Pizza Hut
ska ha 25 restauranger i Sverige.
För mer information, kontakta:
Björn Källström, vd Pizza Hut, telefon: 08-663 41 67 eller 070-547 74 44,
mail: bjorn.kallstrom@pizzahut.se
För pressbilder, kontakta:
Tia Hellén, Prat PR, telefon: 070-214 67 19, mail: tia.hellen@prat.se
Om Pizza Hut
Pizza Hut omsätter cirka 250 miljoner kronor och har 340 medarbetare. Pizza Hut har idag 20 restauranger i
Sverige och ägs av NRG Pizza AB. Pizza Hut är en del av Yum!Brands, världens största restaurangföretag med
över 41 000 restauranger. I Yum!Brands ingår även Kentucky Fried Chicken och Taco Bell.

