
Pressemelding   

 

Andrea Allum blir Salg- og Bookingspesialist i Romsdalen AS 

 

Andrea Allum er ansatt som Salg- og Bookingspesialist i investerings- og 

utviklingsselskapet Romsdalen AS. Hun vil bl.a. få ansvar for å besvare 

innkommende henvendelser fra både bedrifts- og privatmarkedet, samt være 

med i planleggingen av bedriftens andre satsningsområder.   

Allum har en bachelorgrad innen Arctic Adventure Tourism fra Universitetet i Tromsø, i tillegg til en 

mastergrad i Naturbasert Reiseliv fra NMBU. Hun har også erfaring fra flere ulike reiselivsbedrifter, 

som f.eks. Finnmarksløpet AS, DNT Oslo og Omegn og Spidsbergseter Resort Rondane.  

- Å få denne stillingen er en utrolig spennende mulighet for meg. Jeg gleder meg til å bli med 

på laget i Romsdalen AS, og få bidra til å gi gjester gode opplevelser i norsk natur. Det er 

grunnen til at jeg har utdannet meg innenfor reiseliv, og noe jeg virkelig brenner for, sier 

Andrea Allum.  

Fra Asker – men elsker fjorder og fjell  

Allum kommer opprinnelig fra Asker, men har bodd forskjellige steder i Norge som Oslo, Sogndal og 

Tromsø. Hun bor nå i Molde. Hennes erfaring fra reiseliv fra forskjellige steder i Norge og interesse 

for bærekraft er svært velkommen. 

- Andrea er en person med stå-på-vilje og har god kompetanse innenfor reiseliv. Hun vil få en 

viktig rolle som kundens første kontakt med Romsdalen AS, Romsdalsgondolen og Eggen 

Restaurant, med ansvar for å følge opp bestillinger og arrangementer på en god måte. Hun 

vil også jobbe med salg, både mot bedrifts- og privatmarkedet. Vi gleder oss til å få henne på 

laget, sier Susanne Brastad, Salg- og Markedsleder i Romsdalen AS.  

Allum tiltrer stillingen senest 1. februar.  

Åndalsnes, 10.11.2021 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:  

Susanne F. Brastad, Salg og Markedsleder i Romsdalen AS, +47 410 47 473 

 
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. 


