


KOK

KOK skaper badeglede og tilgjengeliggjør sjøen for aktivitet 
hele året! 

På våre flytende badstuer kan du nyte kombinasjonen av 
dampende sauna og forfriskende sjøbad. Store vinduer gir 

utsikt og lys, og med vedfyrt ovn får en den helt riktige 
hyttefølelsen. KOK er en sanselig og sosial naturopplevelse du 
sent vil glemme, en helt spesiell møteplass for både lokale og 

tilreisende.
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Din egen KOK

KOK er nå moden for videre vekst i Norge. Utvidelsen skal gjøres på 
grunnlag av våre gode erfaringer med drift av badstubåter. Vi har 

dokumentert og systematisert våre erfaringer og kunnskap, og kan på 
dette grunnlaget sette andre i stand til å gjøre som oss. 

Nå ser vi etter samarbeidspartnere som har de egenskaper som skal til 
for å drive sin egen KOK-Virksomhet. For å få dette til har vi etablert en 

grundig rekrutteringsprosess som gir begge parter trygghet for et 
langsiktig og lønnsomt samarbeid. 

Krav til kandidat

● Har drevet egen virksomhet og er inneforstått med risikoen ved å 
starte eget aksjeselskap 

● Evne til å investere rundt 500K og klarer seg uten lønnsinntekt de 
første 6-12 mnd

● Har mulighet til å jobbe fulltid+ med KOK
● Har interesse for og kunnskap om digitale plattformer
● Er service- og kundeorientert
● Er strukturert og kan arbeide selvstendig
● Er villig til å gjennomgå en grundig rekrutteringsprosess for at 

begge parter skal få tillit til hverandre
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Rekrutteringsprosessen

1. Ta kontakt på mail eller telefon
2. Aktuelle personer vil bli innkalt til et individuelt møte der vi lærer 

deg å kjenne, og ut fra vår erfaring vurderer om vi tror at du 
kan lykkes med KOK

3. Arbeidsmøte hvor vi går igjennom KOK-Konseptet og økonomi, og 
legger grunnlaget for en helhetlig forretningsplan for din lokale 
virksomhet

4. Vi går gjennom de juridiske aspektene av samarbeidet   
5. Nå skal begge parter ha et helhetlig grunnlag for å kunne 

avgjøre om vi skal samarbeide eller ikke
6. Skrive en avtale og etablere en oppstarts- og opplæringsplan
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Om oss

KOK ble startet av Kristin Lorange og Paal Mangerud i 2017. Etter å 
ha blitt begeistret for fenomenet sauna og isbad, kom ønsket om å 

skape et slikt tilbud i Oslo. Siden har det vist seg at konseptet er laget 
for suksess, og selskapet så seg nødt til å anskaffe flere nye badstuer 

og ansette en daglig leder på fulltid.

Med erfaring fra uteliv, reiseliv, større arrangementer og 
selskapsstiftelse, er de godt rustet for drift, samarbeid og utfordringer.
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KRISTIN LORANGE
KOK-gründer & styreleder

Jobbet som flyinstruktør og flyger i 15 
år. De siste 13 årene for TUI på 737 og 
Dreamliner. Har lagt opp som pilot og 
jobber nå bare med KOK.
Erfaring med sikkerhetsstyring, 
dokumentasjon og standard prosedyrer.

PAAL MANGERUD
Medeier & styremedlem

Tidligere folkevalgt og politisk 
rådgiver. Har startet, driftet og 
videreutviklet flere selskaper i inn- og 
utland innen kultur, servering og service.

TONJE SØRDAL
Daglig leder

Tidligere label manager for ECM 
Records i Norge. Har vært ansvarlig 
for digital markedsføring for 
Slottsfjellfestivalen og SALT. Startet og 
drifter musikkfestivalen Fredvika.  
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Er du interessert sender du en tekst med 
litt informasjon om deg selv, 

eller ringer

986 03 249
kristin@kokoslo.no


