
Sandom Retreatsenter ligger i den tradisjonsrike Ottadalen – ved foten av Jotunheimen. Fra vestenden 
av Vågåvatnet slynger en gammel stabbesteinsvei seg langs den stille Ottaelva. Her ligger Sandom. 
Retreatsenteret har helårsdrift og plass for 13 gjester. Sandom Retreatsenter og Tomasgården (ved 
Kornsjø) eies av den økumeniske Sandomstiftelsen, som har som sitt formål «… å føre mennesker inn i 
et nært fellesskap med Jesus Kristus». Sandoms faste husfolk har ansvaret for å drive og utvikle stedet, i 
samarbeid med styret og et nettverk av frivillige. Se også www.sandom.no. 
 

Vi søker retreatmedarbeider i 100% stilling 
Brenner du for at mennesker trenger pusterom og stille pauser i livet? 
At mennesker gjennom stillhet kan få en dypere kontakt med Jesus Kristus og seg selv? 

Vi kan tilby deg en allsidig og annerledes jobb som innebærer å legge til rette for dette gjennom enkel 
gjestfrihet i vakre, naturskjønne omgivelser. Vi søker etter personer som har hjerte for retreat, og som 
kan leve med en fleksibel arbeidstid, et nøkternt lønnsnivå og mye velsignelse. 

Er dette noe som engasjerer deg? Da hører vi gjerne fra deg! 

 

Arbeidsoppgaver:  

· Ledelse av retreater/husfolk under retreater 
· Ansvar for kjøkkendrift, inkludert menyplanlegging og innkjøp 
· Rekruttering av og kontakt med frivillige husfolk 
· Markedsføring på alle plattformer 
· Renholdsoppgaver 

Ønskede kvalifikasjoner: 

· Personlige egenskaper vektlegges. Husfolket utgjør et lite team som er avhengig av innsatsen 
til den enkelte medarbeider. 

· Evne til å arbeide selvstendig. Å kunne se hva som må gjøres, ha blikk for detaljene,  
fleksibilitet og god samarbeidsevne er viktige stikkord.  

· Utdannelse og/eller arbeidserfaring fra stillingens hovedarbeidsområder. 
· Gode datakunnskaper og interesse for effektive digitale løsninger 

 

Stillingen kan deles. Ved deltidsstilling legger vi til rette slik at det er mulig å kombinere arbeidet på 
Sandom med annet arbeid. 

Knyttet til Sandom ligger Nord-Sandom, et fredelig tun med 3 små tømmerboliger for ansatte. 

 
Er dette noe for deg?  
Send søknad med CV til: retreat@sandom.no 
Søknadsfrist: 15.04.2020 
Tiltredelse etter avtale.  
 

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder:  
Anne-Karin Apalseth, tlf. 458 70 414.  
 

http://www.sandom.no
mailto:retreat@sandom.no

