
 
 

Telemark Turistforening ble stiftet i 1887, og er i dag en mangfoldig forening med 8 900 

medlemmer i alle aldre. Vi har aktivitet i hele Telemark for alle aldersgrupper, i tillegg til 

løypemerking og kompetanseformidling.  Drift av Turisthytter er en vesentlig del av våre 

oppgaver. Målsetting er å få flest mulig ut på tur, og fremme enkelt friluftsliv. Vi er tilsluttet Den 

Norske Turistforening (DNT) og har kontor og infosenter i Skien.  

 

Nyopprettet lederstilling på Gaustatoppen Turisthytte 

Turisthytta oppunder himmelbrynet - stedet der fjellfolk møtes! 

Gaustatoppen Turisthytte ligger rett under toppen til Gaustatoppen (1883 moh.). Hytta ble bygget 

allerede i 1893, og ble totalrenovert i 2016. Med nær 100 000 besøkende årlig rangerer 

Gaustatoppen sammen med Prekestolen og Besseggen, helt på topp over populære fjellturer i 

Norge. I tillegg til utsikt over 1/6 del av Norge, tilbyr Turisthytta enkel servering og overnatting. 

Hytta har tradisjonelt vært sesong åpen sommer og påske. De siste årene har åpningstiden utvidet 

seg gradvis, og nærmer seg nå helårsdrift. I den forbindelse etablerer vi ny fast stilling som leder 

av Gaustatoppen Turisthytte.  

Vi søker etter deg som sammen med vårt team av øvrige hyttedrivere og samarbeidspartnere, vil 

utvikle og ta ut potensialet som ligger i Gaustatoppen Turisthytte. Du er initiativrik, 

løsningsorientert og har gjennomføringskraft. Jobben som leder på Gaustatoppen kan til tider 

være tøff, og krever stor grad av disiplinert selvstendighet i den daglige driften. Dette er jobben 

for deg som vil bryne deg på krevende logistikk og utfordringer utenom det vanlige.  

Kvalifikasjoner:  

- Relevant utdannelse eller erfaring fra liknende drift.  

- Kundevennlig og selgende 

- Turerfaring og interesse 

- God på bemanning, logistikk og varekontroll 

- Håndtere elektroniske booking- og medlemssystemer 

 

Vi legger vekt på: 

- Personlig egnethet  

- Kjenne til og identifisere deg med DNTs kjerneverdier 

- God kommunikasjon skriftlig og muntlig 

- Håndtere høyt tempo 

 

Vi kan tilby  

- 80 – 100% stilling. 

- Lønn etter avtale 

- Varierte og spennende arbeidsdager i godt arbeidsmiljø med gode kolleger og engasjerte 

frivillige. 

 

 

Søknad med CV sendes per e-post til: jah@turistforeningen.no 

Søknadsfrist: 3. januar 2017  
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