
 
 
 
100% Fast stilling som Utviklingsansvarlig  
 
Norway’s best AS har i over 20 år posisjonert Flåm med Flåmsbana og Nærøyfjorden til ett av de 
største turistreisemål i Norge. I dag har selskapet aktivitet i Flåm, Aurland, Myrkdalen, Geiranger, 
Lysefjorden, Hjørundfjorden, Hardanger, Lofoten og Narvik. Norway’s best AS er eid av Aurland 
Ressursutvikling som i 2019 hadde en omsetning på over NOK 1 mrd, mer enn 500 helårs- og 
deltidsansatte og mer enn 1,7 millioner gjester. Aurland Ressursutvikling eier Myrkdalen Fjellandsby 
100%, 50 % av Flåmsbana, 50 % av The Fjords og 33,5 % av Arctic Train. I tillegg eier og driifter 
selskapet fire hotell, 14 restauranter og et bakeri. 
 
Forretningsområdet eiendomsutvikling i Norway's best konsernet skal utvikle tomtebanken i 
Myrkdalen Fjellandsby. Tomtebanken består av rundt 1.900 regulerte enheter til fritidsboliger (tomter 
og leiligheter). Tomtebanken er sammensatt av 3 større utbyggingsområde – Fritidsbolig Konsentrert 
(FK-prosjekt), sentrumsområdet og MSU.  
 
Vår nye Utviklingsansvarlig vil få ansvar for egne prosjekt fra forprosjekt til ferdigstillelse. Vi setter 
søkelys på definerte krav til funksjonalitet fra fritidsbolig kunder og på egne krav til kvalitet, økonomi, 
fremdrift og HMS. For å lykkes med prosjektene stilles det store krav til samarbeid og koordinering 
med mange eksterne og interne relasjoner. 
Som Utviklingsansvarlig må du ha god økonomiskforståelse og bred faglig kunnskap for å sikre en 
vellykket prosjektgjennomføring. 
Du er utdannet sivilingeniør eller ingeniør innen byggfag, og du har solid erfaring fra prosjektledelse 
hos entreprenør og/eller byggherre. Det er viktig at du kan etablere gode og langsiktige relasjoner, 
samtidig som du er utadvendt, uredd og fleksibel. Du er kreativ, og du evner å sluttføre påbegynte 
oppgaver.  
I NB_ eiendomsutvikling er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø, og vi forventer at alle bidrar til 
dette i en ellers hektisk arbeidsdag. Du liker å arbeide i team, og du ser på samarbeid, både internt 
og eksternt, som viktig for at vi sammen skal kunne skape gode resultater. 
Vi kan tilby en sentral rolle i spennende prosjekter, korte beslutningsveier og en seriøs og langsiktig 
arbeidsgiver. 
 
 
Stillingen vil være en del av avdeling Eiendomsutvikling og rapportere til forretningsansvarlig for 
eiendomsutvikling. 
 
Arbeidssted: Myrkdalen  
 
Oppstart: etter avtale 
 
 
Søknadsfrist: 22. november 2021  
 
For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Nils Asbjørn Lie tlf. 90510709 / Helene M Bjørnø tlf. 
90646218 
Søknad med CV skal sendes til: nils.asbjorn.lie@norwaysbest.com /helene.bjorno@norwaysbest.com 
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