COOPERATIEF BOSLANDBOUWBEDRIJF

VACATURE
Naar het voorbeeld van New Forest Farms en Les Compagnons de la Terre, zet coöperatief boslandbouwbedrijf
Pomona een duurzame manier van voedselproductie op met zoveel mogelijk meerjarige -houtige- planten en de
integratie van dieren. Momenteel werkt de cvba aan de uitbouw van de biologische en ecologische boerderij samen
met twee landbouwers. Tegen eind 2018 wil Pomona cvba minstens 100 gezinnen betrekken die mee in het verhaal
stappen. Die gezinnen zullen ook de investeerders zijn in de boerderij. Meer
weten? www.pomonacoop.be of www.facebook.com/pomonacoop/

Pomona zoekt boer(in) voor seizoensarbeid om samen met de twee
landbouwers de groenten- en aardappelteelt dit seizoen van juni tot september mee uit te werken.

Ben jij op zoek naar een tijdelijke job in de biologische landbouw? Heb jij eventueel in de toekomst ook ambitie om
landbouwer te worden? Ben je net zoals Pomona cvba enthousiast over agro-ecologie, agroforestry en innovatie? Heb
je de nodige bagage om dit technisch mee uit te werken of de onwrikbare goesting om die expertise te verwerven?
Woon je in het Waasland of wil je er komen wonen?
Onze verwachtingen
•
•
•
•
•
•
•

Een hart voor biologische landbouw en meer bepaald agroforestry
Bij voorkeur een opleiding bioboer achter de rug of aantoonbare ervaring
Een passie voor groententeelt.
Kan zelfstandig werken
Flexibel
Mogelijkheid tot regelmatig weekendwerk
Bij voorkeur wonen in regio Waasland

Ons aanbod
•
•
•

Van juni tot september seizoensarbeid bestaande uit veldwerk, pakketten maken en algemene werking van de
boerderij
10€ per uur, maximaal 8u per dag onder plukkaartstatuut
Maximaal 65 dagen tot september

Interesse?
Stuur een e-mail naar Tim De Roeck, voorzitter van Pomona cvba, tegen 17 juni 2018 met jouw motivatie en geef ons
een omschrijving van wat je al gedaan hebt rond agro-ecologie in een kort cv. Sturen naar pomonacoop@gmail.com
of bel even voor meer informatie naar Tim op 0485 94 96 34.

Pomona CVBA │Beenaertwijk 30 │9100 Sint-Niklaas│ Ondernemingsnr. 0692.556.145 │BTW BE0692556145
E-mail : pomonacoop@gmail.com │Website www.pomonacoop.be │Bank Triodos BE30 5230 8095 951

