
 

PROJECTMEDEWERKER 
 

De Wassende Maan  produceert biologische groenten en op kleine schaal vlees en aardbeien. We 

doen er nog een schepje bovenop en kiezen ervoor te werken volgens biodynamische principes, we 

dragen dan ook als een van de weinigen in Vlaanderen het Demeter kwaliteitslabel. Met meer dan 30 

jaar biodynamische teelt in de vingers zijn we behoorlijk uniek. We verdelen onze groenten meer dan 

20 jaar via de korte keten, meer bepaald via onze ‘biopakketten’. Er liggen ambitieuze plannen op tafel 

om ons biopakket in een aantrekkelijker kleedje te steken, alsook om horizonten te verruimen. Daarom  

zijn we op zoek naar een gemotiveerde collega die meewerkt aan dit project.  

 

JE OPDRACHT 
 Je bent een belangrijke schakel in de uitwerking van duurzame distributieprojecten 

o Je bent betrokken bij het opzetten van een samenwerking met partners 

o Je bent betrokken bij het uitwerken van een logistiek netwerk 

o Je bent betrokken bij het opzetten van een vernieuwd klantenbeheersysteem 

 Je lanceert deze vernieuwde ideeën in een promo-campagne  

 Je bijt je vast in onze communicatie 

o Je staat in voor onze wekelijkse nieuwsbrief en social media 

o Je zet een heus storytelling project op poten  

o Je werkt mee aan een goede PR werking 

o Je werkt mee aan een vernieuwde website 

o Online & offline, van papier tot film 

o Je werkt niet alleen aan het in de wereld zetten van onze distributieïdeeën, je 

ondersteunt ook onze algemene communicatie 

 

JE PROFIEL 
 Je bent gepassioneerd door duurzame landbouw en voeding 

 Je hebt commercieel inzicht en weet nieuwe klanten aan te trekken  

 Je hebt een vlotte pen en weet moeiteloos wervende teksten op te stellen 

 Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands 



 

 Je weet een publiek te fascineren, inspireren en overtuigen met jouw verhaal, door de 

verschillende communicatiemedia heen 

 Je bent thuis in de courante IT pakketten en denkt graag mee aan verbeteringen in onze IT 

flows  

 Je behaalde een bachelor in communicatie of hebt elders de nodige 

communicatievaardigheden verworven 

 Je bent ondernemend en weet van aanpakken 

 Je bent een teamspeler 

 Je bent snel beschikbaar 

 

ONS AANBOD 
 Een deeltijdse betrekking voor 32u (4/5, onbepaalde duur) 

 Verloning volgens PC 200  

 Met doorgroeimogelijkheden 

 Extralegale voordelen  

 Een dynamische en aangename werksfeer op een bijzondere plek 

 Een uitdagende job in een maatschappelijk relevante sector 

 

 

Geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief met C.V. voor 11 april naar jana@dewassendemaan.be, of per 

brief naar De Wassende Maan Cvba, t.a.v. Jana Vanhuysse, Beekstraat 35, 9800 Deinze. Voorafgaand 

aan het gesprek zullen we je ook vragen een opdracht uit te werken. 

 

Leuk, maar niet voor jou? Help ons de geschikte kandidaat te vinden en deel deze oproep met jouw 

netwerk! 

mailto:jana@dewassendemaan.be

