
 

Wenaas Workwear AS blir leverandør for bekledning til ansatte i 

Romsdalsgondolen 

 

En leverandøravtale er inngått mellom Wenaas Workwear AS og Romsdalen AS. Den lokale 

klesforhandleren skal dermed levere bekledning til verter, vakter og kjørere i Romsdalsgondolen 

samt administrasjon og guider i Romsdalen AS. I tillegg skal det leveres bekledning til 

suvenirbutikken i restauranten på Nesaksla.  

Datoen for åpning av Romsdalsgondolen nærmer seg, og Romsdalen AS offentliggjør nå at Wenaas 

Workwear AS skal levere bukser og jakker til ansatte. Romsdalen AS skal ansette ca. 50 personer 

fremover mot sommeren, og rundt halvparten skal tiltre stillinger innen vertskap, drift og vedlikehold 

av Romsdalsgondolen. Disse, sammen med administrasjon og guider i Romsdalen AS, blir kledd opp i 

Wenaas’ nye kleskolleksjon innenfor fritidssegmentet som lanseres til sommeren.  

- Vi har vært i kontakt med flere gode leverandører av profilert bekledning, men Wenaas 

Workwear AS trakk det lengste strået denne gangen. Ikke bare er det ønskelig for oss å bruke 

en lokal leverandør, den nye fritidskolleksjonen passer svært godt for våre ansatte i 

Romsdalen og Romsdalsgondolen som kommer til å få en aktiv arbeidshverdag, forteller Pål 

R. Amundsen i Romsdalen AS.  

Wenaas Workwear AS vil levere både bekledningen til ansatte i 2021, samt noen av artiklene som 

skal selges i suvenirbutikken i restauranten på toppen av Nesaksla. Det skal også leveres 

synlighetsklær til ansatte innenfor vedlikehold. Romsdalsgondolen åpner 28. mai 2021.  

- Romsdalsgondolen er og blir et utstillingsvindu som vil skape stor oppmerksomhet både i 

nasjonal og internasjonal målestokk. Heftige opplevelser i vill og vakker Romsdalsnatur er 

noe som aldri kommer til å bli utdatert på «menyen», og vi anser det som viktig at lokalt 

næringsliv bidrar i utviklingen av regionen. Vi er stolte over området vi kommer fra, og vi er 

stolte av alt vi får til her i Romsdalen. Siden vi designer og utvikler hele sortimentet vårt her i 

Rauma, med utstrakt fokus på brukervennlighet, komfort, funksjonalitet og kvalitet – anser vi 

det som en positiv bekreftelse at Romsdalsgondolen har valgt Wenaas Workwear som 

leverandør av profilert bekledning. I så måte er dette samarbeidet ekstremt kortreist, 

forteller Toni Kvam, Kommersiell Direktør i Wenaas Workwear AS. 

 

Åndalsnes, 31.03.2021  

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:  

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

 
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. 
 

 

 


