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Tor Einar Dahle fra Isfjorden blir kjøkkensjef på Nesaksla 

Tor Einar Dahle er ansatt som kjøkkensjef for restauranten til 

Romsdalsgondolen. Han vil ha ansvaret for å tilrettelegge for smaksrike 

matopplevelser sammen med resten av kjøkkenteamet.  

Dahle har utdanning innen Restaurant og Matfag ved Rauma Videregående Skole, og har erfaring fra 

en rekke restauranter og hoteller. Han har bl.a. lærlingtid fra Firenze i Italia og Royal Garden Hotel i 

Trondheim, samt internship i restauranten Maaemo i Oslo. Dahle har også tidligere hatt stillingen 

som sjefskokk ved Hotel Aak i Rauma, og de to siste årene har han jobbet som 1. kokk ved Kalas & 

Canasta i Trondheim.  

- Stillingen som kjøkkensjef høyt oppe på fjellet er en utrolig spennende utfordring – og spesielt 

stas er det at det er i min hjemkommune. Jeg ser frem til å ta fatt på oppgavene, og servere 

gode og smakfulle retter sammen med et sterkt team, sier Tor Einar Dahle.  

Opprinnelig fra Isfjorden 

Dahle kommer opprinnelig fra Isfjorden, og flytter nå hjem til Rauma for å begynne i den nye 

stillingen på toppen av fjellet. Hans kunnskap fra norske og italienske restauranter er svært 

velkommen. 

- Tor Einar er en positiv og kreativ person som jeg gleder meg til å få med på laget. Hans 

kunnskap og glede rundt mat vil være en god ressurs som våre gjester i restauranten vil få 

stor glede av hele året. Tor Einar kommer til å lede kjøkkenteamet med stødig hånd. Med Tor 

Einar Dahle som kjøkkensjef og ny daglig leder for restauranten Per Espen Thorgersen på 

plass, har vi de beste forutsetningene til å lykkes med gode matopplevelser og super service 

på Nesaksla, sier Pål R. Amundsen i Romsdalen AS.  

Dahle tiltrer stillingen senest 18. mai.  
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For mer informasjon, vennligst kontakt:  

Pål R. Amundsen, Adm. Direktør Romsdalen AS og Romsdalsgondolen AS, +47 928 43 982 

Tor Einar Dahle, påtroppende kjøkkensjef for restauranten, +47 450 97 544 

 
Om 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. 


