
Vi søker guider til Koboltgruvene  
og Blaafarveværket

Sommersesongen 2023 åpner 13. mai og varer ut september. Vi er en av Norges største turistattraksjon og har  
ca. 150 deltidsansatte i sesongen og ca. 150 000 besøkende i året. Blaafarveværket er et sesongbasert museum  
og omfatter industrimuseum, kunstutstillinger, koboltgruver, museumsbutikker og serveringssteder. Museet  
ligger i Modum kommune, ca. 30 minutter fra Drammen.  

Er du historieinteressert og glad i å formidle? Da må du lese videre. Vi har ledige stillinger som 
guide! Koboltgruvene er Nord-Europas best bevarte besøksgruver og vi har hver sommer tre  
forskjellige turer som er tilrettelagt for publikum. Barnas gruvetur, historisk gruvetur og gruvesafari. 
I sommersesongen går det flere turer hver dag og det er med opptil 30 besøkende på hver tur. 

Gruveturene formidles hovedsaklig på norsk men vi har også en god del utenlandske gjester slik at 
man må kunne beherske engelsk også. Tysk er også en stor fordel, men ikke et krav.

Historien til Koboltgruvene strekker seg fra 1772 til 1896. Det er en spennende historie om datidens 
største norske industrieventyr. Grundig opplæring vil selvfølgelig bli gitt og alle turene har egne 
manus som benyttes.  
 
Til forhåndsbestilte grupper har vi også historiske omvisninger på Blaafarveværket. Her formidler 
man Blaafarveværkets historie sett fra foredlingsverkets perspektiv gjennom Glasshytten, Nedre 
Farvemølle og til slutt i Den Blå Butikk med sine utstillinger.
 
Krav til søker og søknad:

• Må være fylt 16 år. Søkere over 18 år vil bli prioritert. Vi har ingen øvre aldersgrense. 

• Legg ved CV med full navn og adresse, utdanning og jobberfaring.

• Snakke et av de Skandinaviske språk

• Fortell oss når du kan jobbe, litt om deg selv, din erfaring og hvorfor du ønsker å jobbe hos oss. 

Vi kan tilby en variert arbeidsdag i et hyggelig miljø. Vi er behjelpelig med å finne bosted og kan 
tilby hybelrom i egne hus. 

Søknadene vil bli behandlet i løpet av februar/mars 2023. Spørsmål kan rettes til Camilla Løchen,  
tlf 32 77 88 00. Følg med på hjemmesiden vår og Facebook så er du oppdatert på hva som skjer!
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