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I hjärtat av Göteborg, invid Drottningtorget ligger 
Hotel Opera – affärshotellet med 200 rum, en stor 
spaavdelning, en inbjudande lobbybar samt en  
livfull restaurang. kort sagt det man behöver för  
att känna sig som hemma, när man är på resande 
fot. Här har man nära till allt som Göteborg erbju-
der samtidigt som man har nära till lugnet i något 
av de rofyllda rummen. 
 ”– Vi är det personliga affärshotellet.” säger 
Mona Adawi – som ansvarar för driften av hotellet 
– samtidigt som hon stolt visar upp de sobra och 
inbjudande miljöerna som kännetecknar hotellet.  
”–Våra gäster är på resande fot stora delar av året 
och när de kommer till oss vill vi att de ska känna sig 
välkomna och sedda.” fortsätter Mona. 
 På hotellet arbetar cirka 60 personer varje dag 
för att skapa en så trivsam och inspirerande plats 
som möjligt. För att få ihop helheten, krävs att alla 
medarbetare i sin tur känner sig sedda och att dialo-
gen mellan de olika delarna i verksamheten är god. 
Något som restaurangchefen Nick skriver under på;  
”–Vi är som en stor familj!” säger Nick leende. 

På helgerna är det ibland ett riktigt tryck på frukos-
ten. Över 400 gäster vill ha en god start på dagen 
innan de beger sig ut på Göteborgs gator. Då blir 
det också ett bra tryck i disken. ”– Man vill inte att 
disken ska gå sönder en lördag klockan 10” säger 
Therese som är matsalsansvarig på Hotel Opera. 
Therese ansvarar också för inköpen av alla hygien-
artiklar, servetter och ljus till restaurangen. Hon 
lägger orderna en gång i veckan via webbshopen 
på www.rekal.se – men är också den som har den 
tätaste kontakten med REkAlS säljare.  
 ”–De känner oss så väl nu, så att jag vet att om 
jag missar något i min webborder, så ringer de upp  
mig och dubbelkollar. Det tycker jag kännetecknar 
en god service och en grad av personlighet som  
jag gillar.” fortsätter Therese. 
 REkAl levererar artiklar och utbildning i hotellets 
alla verksamheter. Allt från handtvål och disksystem 
till tvättmedel och servetter. Just bredden på det 
här uppdraget gör det till en utmaning. Och är det 
något vi på REkAl gillar så är det utmaningar!
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 ”De känner oss så väl nu,  
så om jag missar något  
i min webborder – ringer  
de upp mig och dubbel- 
kollar. Det tycker jag  
kännetecknar en god  
service och en grad av  
personlighet som jag  
gillar.”

 ”Vi är som en stor 
familj – med sextio
familjemedlemmar!”
 Nick Maloku
 Restaurangchef


