
TheVIT vokser raskt og søker
nå medarbeidere til et
dynamisk kompetansemiljø!
TheVIT tilbyr tjenestekonsept innen økonomi, regnskap, HRM og
forretningsutvikling tilpasset et næringsliv i rask utvikling.
TheVIT’s teammodell byr på rikemuligheter for kompetansevekst
for alle våre ansatte, i samspill med kunder og kollegaer.
Sammen skaper vi suksess!

Regnskapsfører
Regnskapsrådgiver
Teamleder Regnskap

Til TheVIT innlandet søker vi følgende roller:

Arbeidssted: Hamar eller Moelv

Les mer om stillingen på thevit.no eller ta kontakt med
Rådgiver i Capus, Nathalie Smulders // 470 83 841 eller
Researcher i Capus, Tobias Nielsen // 930 26 852
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Kjetil Magnussen (53) 
overtar som ny leder 
av Røisheim Hotell i 
Bøverdalen i Lom.
av aleksander Myklebust 
aleksander.myklebust@gd.no
Mobil: 958 57 789

lOM: Fra og med neste sesong 
vil han stå ansvarlig for driften 
av den gamle skysstasjonen. 
Hans kone, Lise Rolland, vil 
også være til stede store deler 
av sesongen.

– Det har alltid vært en drøm 
å drive et fjellhotell. Jeg og kona 
har i flere år vært på utkikk etter 
en fjellstue vi kunne drive. Da 
jeg fikk tips om Røisheim søkte 
vi, sier Magnussen til GD.

– litt skummelt
Magnussen har blant annet 
vært soussjef og kjøkkensjef på 
Kleivstua og Sundvolden i Bus-
kerud. Han har også drevet be-
driften Det Øde Bakeri. 

– Da vi kom opp til Lom og 
fikk se stedet ble jeg ganske yd-
myk. Å overta og drive et sånt 
sted videre er helt rått. Røis-
heim er et fantastisk sted og jeg 
gleder meg veldig til å videreut-
vikle stedet sammen med eier-
ne og våre samarbeidspartnere. 

Han forteller videre at han al-
lerede har begynt å tenke på vi-
dereutvikling av stedet, og å 
sette sammen neste års meny-
er. 

– Moren min er fra Vågå og 
har en liten hytte der. Vi har 
vært på hytta nesten hver påske 
i tjue år. Nå gleder vi oss til å bli 
enda bedre kjent med området. 
Det er litt skummelt, men blir 
veldig artig å drive Røisheim vi-
dere.

– Vemodig
Rolland har også erfaring fra re-
staurantbransjen, og vil bistå i 
det daglige virket.

Erik Teigum fra Skjåk har 
vært leder for hotellet de siste 
sju årene. Han forteller at han 
trer fra oppgaven med vemod.

– Røisheim har fylt store de-
ler av livet mitt i disse årene og 
det er vemodig å forlate hotel-
let. En del av hjertet mitt vil 
fortsatt ligge igjen der, men et-
ter sju år har jeg behov for å 
gjøre noe annet.

Han tror arvtakeren vil klare 
seg bra.

– Jeg er overbevist om at Kje-
til vil utvikle dette videre på en 
god måte.

betydelige investeringer
Ifølge Karin Bing Orgland, som 
representerer eierne, har Røis-
heim Hotell doblet antallet 
gjestedøgn og hatt betydelig 

flere restaurantgjester enn tid-
ligere. 

– Vi vil takke Erik Teigum for 
et meget godt og tett samarbeid 
gjennom de siste årene. Vek-
sten hadde ikke vært mulig 
uten Eriks gode ledelse, kokke-
egenskaper og evne til å få de 
ansatte til å samarbeide for å 
møte gjestenes høye forvent-
ninger. Vi er trygge på at Kjetil 
og Lise vil videreføre og utvikle 
hotellet og tilbudet til gjestene 
og ser fram til samarbeidet.

Røisheim Hotell var opprin-
nelig en gammel skysstasjon. I 
dag er det en del av «De histo-
riske hoteller». Røisheim består 
av 14 fredede bygninger. 

– Gjennom de siste årene er 
det investert betydelig i opp-
gradering av hotellet og å sikre 

kulturarven. Som gammel 
skysstasjon og fredet hotell er 
vi opptatt av å videreutvikle 

hotellet sammen med ny ledel-
se slik at vi både kan ivareta 
kulturhistorien.

– Det har alltid vært en drøm, sier 53-åringen: 

Kjetil tar over fjellhotell

ny leder: Kjetil Magnussen overtar som ny leder av Røisheim Hotell i Bøverdalen i Lom.  FOtO: Mette eriksen/rinGerikes blad

ÆrVerdiG: Røisheim Hotell i Bøverdalen.  
 FOtO: einar alMehaGen


