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Brennabu tar imot 4.000 elever pr. år fordelt på hele skoleåret. Vi er vakkert plassert på Vaset i Valdres, 850 
moh. Vår hovednæring er leirskole, men vi driver også hytteutleie og leirer/samlinger for større grupper og 
bedrifter, samt selskapslokaler. Vi teller 24 ansatte som jobber på Brennabu, 9 i pedagogisk avdeling underlagt 
Vestre Slidre kommune og 15 i driftsavdelingen i Brennabu AS.  
 
 

Vi søker etter en digital selger i 50% stilling 
Vi vokser og ønsker å styrke vårt salgsapparat med en som har samme verdigrunnlag som oss og 

som har en lidenskap i å ønske å gi gode naturopplevelser til andre. Vi opplever stor pågang 

på bedrifts- og gruppemarkedet og søker derfor den rette personen til å videreutvikle og lede 

dette arbeidet videre.  

  

Du skal jobbe med 

• Innsalg og oppfølging av gruppemarkedet 

• Digitalt- salg og markedsføring 

• Vertskapsfunksjoner 

  

Den vi søker kan gjerne ha noen av disse kvalitetene 

• Liker å se nye muligheter og prøve nye ting  

• Jobber gjerne både selvstendig og i team 

• Har en trygghet og ro selv om tempoet øker  

• Verdsetter varierte oppgaver og struktur 

• Er nysgjerrig, initiativrik og en lagspiller 

• Er imøtekommende og skaper gode relasjoner 

 

Dette kan vi tilby 

• En arbeidsplass omringet av vakre fjell på Vaset i Valdres  

• Et team som støtter deg  

• Mulighet for økt stillingsprosent  

• Fleksibel arbeidstid  

• Lønn etter avtale  

  

Er du glad i fjellet og liker å jobbe med mennesker i et mangfoldig miljø, passer du godt hos oss. Ser 

frem til at akkurat DU søker og blir en viktig brikke i teamet vårt.   

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Daglig leder Line Lunde Hovrud 

på 911 45 900. Søknad mailes post@brennabu.no. Søknadsfrist 3. april 2020. 
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