
Tilfredse gæster er jeres ultimative mål. I kan lide at kræse for detaljen, er ser-
vicemindede og imødekommende, og samtidig er I købmænd til fingerspidserne. 
Som proaktive typer tackler I en ellers forudsigelig hverdag, som pludselig er fuld 
af overraskelser. 

Det er jeres ansvar, at alle de praktiske ting på fjeldstuen fungerer, og at gæsternes 
forventninger indfries. Som værtspar er jeres fokus på den daglige drift. I ansætter 
personale til at assistere jer, men tager også selv aktivt del i processen, og I stor-
trives i rollerne som et synligt værtspar. I har erfaring fra servicebranchen og er i 
en situation, der kan kombineres med mindst tre-fire og gerne flere år på fjeldet. 
Vi betragter det som en fordel, hvis I i rygsækken også medbringer interesse og 
erfaringer med friluftsliv

Centrale arbejdsopgaver vil være receptionsarbejde, booking, økonomi- og 
administration, personaleledelse, salg- og markedsføring, serviceledelse af 
bygninger, samt administrative systemer. 

I bor i en nybygget tjenestebolig og tilbydes en attraktiv lønpakke med mulighed 
for længere, sammenhængende ferieperioder, idet arbejdet primært er 
koncentreret omkring en intensiv vinter- og sommersæson.  

Kvitåvatn Fjellstue A/S ejes af 159 engagerede danske familier, som på 26. år 
er flittige brugere af stedet sammen med gæster fra mange lande, i alt er der 
årligt ca. 15.000 overnatninger. Fjeldstuen er beliggende på trægrænsen med 
en panoramaudsigt til Sydnorges højeste fjeld Gaustatoppen. Som værtspar 
indgår I i samarbejdsrelationer lokalt med andre virksomheder, men også med 
engagerede aktionærer og bestyrelsen, som koordineret med jer, forestår den 
fortsatte udbygning af faciliteter og aktiviteter.

Der er netop lanceret en plan om udbygning af hele Gausta-området for op imod 
500 mil. kroner, så der er store ambitioner for destinationen.         

Stillingsopslag dateret d. 11. dec. 2018
Forventet tiltrædelse d. 1. maj 2019. 

Ansøgning fremsendes til bestyrelsesformand Kim Folmann 
Jørgensen på k.folmann@gmail.com, som også kan kontaktes 
på telefon 20 60 33 11, hvis der ønskes yderligere information 
omkring stillingen. 

Dansk fjeldstue i Norge søger nyt værtspar

Se mere om Kvitåvatn Fjellstue på www.kvitaavatn.no
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