
 
 
 

söker på halvtid, eller två tjänster á 25% 
 

Husmor 

 
Läs mer och ansök på www.wettershus.se  
 
 
 

Wettershus söker husmor 
Wettershus är en kristen ekumenisk retreatgård, vackert belägen vid Vättern mellan 
Jönköping och Gränna. På gården välkomnas gäster året runt för retreat, avskildhet och 
rekreation. Ett nytillskott i verksamheten de senaste åren är retreatträdgården Gröna ängar. 
Wettershus är en av de första retreatgårdarna i Sverige och firade 2016 femtioårsjubileum. 
 
På gården finns i dagsläget tre anställda; en föreståndare på heltid, en huvudansvarig 
husmor på 75% och en husmor på halvtid. Gårdens arbete bedrivs dessutom med hjälp av 
frivilligarbetare som kallas ”husfolk” och volontärer, som i olika omfattning tar del av och 
ansvarar för gårdens arbete och rytm. En förutsättning för alla är att man vill bli en del av 
retreatgårdens anda där den självklara grunden är den kristna tron. 
 
Nu har den husmor som har halvtidstjänst sagt upp sig och går vidare till annan tjänst. Vi 
söker därför snarast en ny husmor på halvtid alternativt två husmödrar på vardera 25%.  
 
Husmorstjänsten    
Som husmor har du huvudansvar för hushållet på gården under retreater. Det innebär bland 
annat ansvar för planering, beställning och inköp av mat och husgeråd, menyer och tillagning 
av måltider. Du ansvarar också för en mindre del av städning och tvätt. Tillsammans med 
huvudansvarig husmor håller du kontakten med husfolket inför och under retreater, samt 
bistår när det gäller rekrytering av nytt husfolk.  
 
Du delar också tillsammans med föreståndaren ansvaret för gårdens andliga miljö och 
medverkar i dagliga andakter. Som en av tre/fyra anställda kommer du att ha ett stort 
inflytande över helheten på gården. Arbetet är i hög grad ett teamarbete där alla förutsätts 
bidra till gårdens tradition och intentioner. 
  
Som husmor på halvtid arbetar du vanligtvis varannan vecka, torsdag till söndag. Skulle det 
bli två tjänster á 25% arbetar du i princip var fjärde helg torsdag till söndag. Arbetstiden är 
oregelbunden och innebär kvälls- och helgtjänstgöring. På gården finns rum/lägenhet som 
fungerar som tjänstebostad under de veckor då du är i tjänst.  
 
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader. Lön och anställningsvillkor bygger 
på Vision/ekumeniskas avtal med arbetsgivaralliansen. Vi tror att det bästa sättet att få en 
uppfattning om Wettershus och tjänsten är att besöka gården och träffa medarbetare och 
husfolk. 
 
Meriter 
Arbetet som husmor kräver ingen formell utbildning, men du behöver tycka att det är roligt att 
laga mat och ha grundläggande kunskaper om livsmedelshantering. Det krävs en god 
förmåga att möta och arbetsleda människor med olika bakgrund och erfarenhet. God 

http://www.wettershus.se/


organisations- och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper tillsammans med sinne för 
ekonomi och hushållning. Erfarenhet av retreatverksamhet och arbetsledning av 
frivilligarbetare är meriterande. Vi välkomnar även dig som lämnat arbetslivet bakom dig och 
är 65+ men som skulle vilja ha ett deltidsarbete. Tjänsten förutsätter körkort och tillgång till 
bil. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 
 
Ansökan 
Vi vill ha din ansökan senast den 13 november 2017. Den ska innehålla ett brev om dig själv; 
vem du är och varför du söker tjänsten samt ett cv och minst två referenser. 
 
Ansökan ställs till: 
Vice ordförande Magnus Lönnbergs mejladress 
maloe_51@hotmail.com 
 
eller till: 
Wettershus retreatgård 
att: Personalutskottet 
Öland 40 
563 93 Gränna 
 
Kontakt 
Vi svarar gärna på dina frågor: 
 
Föreståndare Rosie Gard 
forestandare@wettershus.se  
Tel. 0766-27 17 70 
 
Styrelsens vice ordförande Magnus Lönnberg 
maloe_51@hotmail.com 
Tel. 0727-37 25 76 
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