
Sjøhaug naturistsenter ligger vakkert til på Jeløya ved Mossesundet, 7 km fra Moss sentrum.           

Eiendommen er på 50 mål og er omringet av skog og sjøen. Det er en strandlinje med gode        

bademuligheter for store og små. Har du behov for å oppleve et annerledes sted uten stress             

og mas så er Sjøhaug stedet for deg!                   
På eiendommen er det 13 bygninger - du kan bo i en boenhet i et hus eller i en av de                

4 hyttene. Vi har 51 faste oppstillingsplasser for campingvogner og i tillegg god plass til å ta imot                   

gjester, enten de har bobil, vogn eller telt. Her er det plass til "alle". Plassen har en fantastisk        

petanquebane, volleyballbane og en stor fellesgrill med benker og bord rundt.            

(Blir det kaldt i været er badstuen verd et besøk!)                       
Sjøhaug ble kjøpt av organiserte naturister i 1979 og er blitt drevet hvert år siden 1980. Stedet eies                            

og drives av samvirket Sjøhaug naturistsenter SA og det kreves medlemskap i en naturistforening for å overnatte mer enn 2 

netter. Stedet brukes også av dagsbesøkende som trives som naturister i trygge og hyggelige omgivelser. 

 

Sjøhaug Naturistsenter SA har for sommeren 2022 følgende stillinger ledig 

Hoved bestyrer: Som bestyrer på Sjøhaug er du ansiktet for campingen utad  og en vil ha det 

overordnede ansvaret over hele plassen i juni, juli og august. Dette innebærer bestilling av 

varer, fronting av varer i resepsjonen, inn/utsjekk av gjester, personalansvar for deltidsansatte 

og andre ting som faller naturlig for en hoved bestyrer. Det forventes at en setter seg inn i og 

håndhever alle regler som er fattet av samvirket. Vi ønsker at du som søker er en utadvendt 

person som ikke er redd for å ta i et tak og gjerne at du har erfaring fra lignende arbeid 

tidligere. Stillingen er heltid og honoreres etter avtale. 

 

Renholdspersonale: Sjøhaug har flere sanitærbygg som trenger vask hver dag for å 

tilfredsstille de høye krav Sjøhaug setter. Det forventes at vasken blir gjort på morgenen slik 

at det er rent til gjestene våre står opp. Vi ønsker at du som søker har erfaring fra renhold, 

men dette er ikke et krav da full opplæring vil bli gitt. Stillingen er deltid og honoreres etter 

avtale 

 

Vaktmester: Stillingen innebærer forefallende vedlikehold av plassen og klipping av gress. 

Vi ønsker at du som søker er en nevenyttig person som liker å holde på med forefallende 

arbeid og at du har kunnskapen som trengs for dette. Stillingen er deltid og honoreres etter 

avtale. 

 

Det ligger en forventning bak alle stillingene om at du som ansettes omfavner naturismens 

ideologi.  

Søknad sendes sjohaug@naturist.no innen 22.02.22 
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