
 
Stromma Tourism AS leverer opplevelser med mål om å gi hver enkelt gjest et minne for 
livet. Opplevelsene fokuserer på rundturer, opplevelser og aktiviteter for turister, 
lokalbefolkning og bedrifter. Stromma er etablert med cirka 20 varemerker i Amsterdam, 
Utrecht, Stockholm, Gøteborg, Oslo, København, Malmø, Uppsala, Helsinki, Stavanger, 
Bergen, Ålesund og Geiranger. Se mer på www.stromma.no 
 
Vår misjon 
Minner for livet 
 
Var visjon 
Best i klassen 
 
Vår forretningside 
Opplevelser, aktiviteter og underholdning for møter og fritid.  
 
Våre nøkkelord 
Pålitelig, engasjert og genuin.  
 
 

 
Kaptein / styrmann Oslo 
 
Stromma Tourism AS er en del av Stromma Turism & Sjöfart AB som driver med 
opplevelsesbaserte reiser og aktiviteter flere steder i Norden. Til vår virksomhet i Oslo 
søker vi nå etter en sesongansatt kaptein og styrmann for arbeide ombord i vår båt, M/S 
Nobel. Båten skal ligge på Rådhusbrygge 2 i Oslo, og vi har lokaler i Oslo Cruise Terminal på 
Akershusstranda.  
 
Som befal på vår båt skal du, i tillegg til å manøvrere fartøyet, lede besetningen og arbeide 
etter rederiets ISM. Vi forutsetter at du kommuniserer effektivt på både norsk og engelsk og 
at du har høy sosial kompetanse da du vil være bedriftens ansikt ut mot våre kunder. 
Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt ved ansettelsen. Vi forventer at våre ansatte er 
profesjonelle, åpne og engasjerte slik at våre kunder får opplevelser og minner for livet.  
 
Vi tilbyr deg:  
Sesongarbeid med oppstart i april (fast stilling kan også vurderes)  
En variert jobb med mange fine møter og opplevelser 
Et vakkert skip og flotte kolleger 
Oslos beste sommerjobb.  
 
Du har: 
Du er vant med å jobbe med SMS-systemer og god kjennskap til norske regler vedrørende 
sikkerhet. Du har nødvendige sertifikater for å føre motorbåt opp til 250 bruttotonn og 200 
passasjerer i nasjonale farvann.  
 

http://www.stromma.no/


Du er 
Handlekraftig og løsningsorientert med naturlige lederegenskaper og stor ansvarsfølelse 
Ikke prestisjeorientert og bidrar til en positiv stemning blant dine arbeidskolleger 
Rolig og kontrollert og også under stressende omstendigheter klarer du å gi gjestene 
profejsonell behandling.  
 
Du har kanskje også 
Et tredjespråk utover norsk og engelsk 
Erfaring fra arbeide innen turist og opplevelsesbransjen 
Erfaring i vedlikehold av skip 
 
Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Ole A. Madland på ole@stromma.no 
 
Søknadsfrist 20. mars 2018. Alle søknader sendes på email til: rekruttering@stromma.no  
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