
 
Per Espen Thorgersen blir daglig leder for Romsdalsgondolen 
Restaurant 

Per Espen Thorgersen er ansatt som daglig leder for restauranten på Nesaksla. 
Han får ansvaret for utvikling og daglig drift av restauranten. Fremover mot 
åpningen blir ansettelse av øvrige personell en viktig og spennende oppgave. 

Thorgersen har lang ledererfaring i restaurantbransjen. Han har bl.a. vært kjøkkensjef i restauranter i 
Lofoten, Drøbak og Oslo, samt drevet sine egne selskap innen sjømat og catering. I tillegg har han 
vært faglærer i Restaurant og Matfag ved Vestby Videregående Skole i 10 år. Nå kommer han fra 
stillingen Rådgiver Fagopplæring i Viken Fylkeskommune, også innenfor restaurantyrket. 

- Jeg gleder meg til å starte i jobben som daglig leder for restauranten. Konseptet som utvikles 
på Nesaksla er svært spennende, og dette tilbudet blir et viktig løft for Rauma. Jeg ser også 
frem til å flytte til «årets vertskapskommune» og jobbe sammen med et fremoverlent 
næringsliv, sier Per Espen Thorgersen.  

Solid ledererfaring 
Han er opprinnelig fra Drøbak, men har de siste årene bodd i Svinndal. Her har han bl.a. utviklet og 
drevet BBQ-konseptet «Gutta i Røyken» som har gjort stor suksess i bryllup og andre arrangementer. 

- Per Espen brenner for god mat og eksepsjonell service, og dette kombinert med hans solide 
erfaring gjør at han er ideell for jobben. Jeg er veldig fornøyd med å ha han på laget. Per 
Espen, med det engasjementet og kompetansen han har, kommer til å sette standarden på 
restauranten der vi ønsker å ha den, og være en god leder for de ansatte, sier Pål R. 
Amundsen i Romsdalen AS.  

Thorgersen tar med seg familien, som alle er svært glade i natur og friluftsliv. De ser nå etter et hus 
til leie. Thorgersen tiltrer stillingen senest 1. mai. 

Åndalsnes, 4. mars 2021 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:  
Pål R. Amundsen, Adm. Direktør Romsdalen AS og Romsdalsgondolen AS, +47 928 43 982 
Per Espen Thorgersen, påtroppende daglig leder for restauranten, + 47 922 66 657 

 
Romsdalen AS  
Romsdalen AS er et investerings- og utviklingsselskap innen aktivitetsbasert reiseliv med 
hovedkontor på Åndalsnes. Selskapet skal identifisere og utvikle muligheter i reiselivet for økt vekst 
og verdiskaping, og investere i et utvalg av reiselivsprosjekter og selskaper. Aktuelle prosjekter er 
Romsdalsgondolen, hotell, turisttog på Raumabanen, Fjordcruise, event og aktivitetsbaserte 
opplevelser. 
 
Romsdalen AS er en del av The Norwegian Travel Company AS (NTC) sin nasjonale satsning. NTC er 
markedsleder innen arktiske opplevelser i Norge med destinasjoner på Svalbard, Kirkenes, Tromsø, 
Lofoten og Romsdalen. Konsernet har store ambisjoner og en tydelig vekststrategi. 


