
 
 

 

Vacature: bioboer m/v op Ourobouros cvba te Zwalm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ourobouros is een coöperatief biologisch tuinbouwbedrijf gelegen in het dorp Dikkele.  

Onze boerderij omvat ca. 5ha, en we vermarkten onze oogst uitsluitend in de korte keten 

(groentemanden, eigen marktkraam, coöperatieve winkel, ...)  

We zijn voornamelijk gericht op de biologische groenteteelt (2ha, een 40-tal teelten), naast de 

deels in agro-forestry opgezette fruitteelt.  

Onze coöperatie telt momenteel twee werkende vennoten, twee vaste medewerkers en een 

variabel aantal seizoenarbeiders.  We werken vanuit een hecht team waarbij ieder eigen 

verantwoordelijkheden opneemt.  

 

Je taak bestaat uit: 

 Samen met de andere boeren de groententeelt opnemen en ontwikkelen: 

bodembewerking, zaaiwerk en opkweek van plantgoed, uitplanten, teeltverzorging en 

oogsten 

 Het marktklaar maken van onze producten en ondersteunen van onze afzet 

(groentemanden, markt,...) 

 Onderhoud en afstellen van de werktuigen 

 Het onderhoud van de boerderij: maaien,  hagen scheren, afsluitingen onderhouden, ... 

 Administratief luik zoals boekhouding en bedrijfsbeheer 

 

Je profiel: 

  

- Je hebt professionele ervaring in de biolandbouw of je bent daarin opgeleid 

- Je hebt affiniteit met de biodynamische landbouw 

- Je kunnen verbinden met coöperatief ondernemen 

- Je hebt oog voor kwaliteit en efficiëntie 

- Inzicht in bedrijfsbeheer en rentabiliteitsberekening 

- Je hebt organisatietalent en ondernemingszin 

- Je hebt een goede fysieke conditie 

- Je hebt gevoel voor humor 

- Je spreekt vlot Nederlands, tweetaligheid is een troef 

- Je hecht belang aan open communicatie 

- Je bezit enige ervaring met informatica 

- Je hebt minimaal rijbewijs B 

 

Onze Missie: 

Ourobouros is een biodynamisch geïnspireerde boerderij.  

We werken vanuit een kringloopbewustzijn waarin ons bedrijf zorg 

draagt voor bodem, plant, dier en mens. 

We telen levenskrachtige gewassen met een passie voor diversiteit. 

Boeren en betrokkenen zijn verenigd  in een coöperatieve onderneming 

waarin verbinding, ontmoeting en respect voor de levende aarde 

centraal staan 

 
 



 
 

Ourobouros biedt een gevarieerde job met ontwikkelings- en groeikansen binnen de 

biologisch dynamische landbouw. Je komt terecht in een tof team in een mooie omgeving. Je 

start in loondienst volgens barema pc 145.00. In het tweede jaar groei je door naar zelfstandig 

meewerkend vennoot in de coöperatie.  

 

 

 

Algemeen: 

 

Je start bij voorkeur vanaf 3 april in een 4/5 contract. Deze modaliteiten zijn uiteraard 

bespreekbaar 

 

Geïnteresseerd?   

Stuur dan uiterlijk tegen 5 maart je motivatiebrief en je cv naar sofie@ourobouros.be. 
De sollicitatiegesprekken gaan door op 8 maart 2018. 

Bijkomende inlichtingen: Sofie De Valck, 0485/61.65.48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CVBA, Temmerstraat 6 – 9630 Zwalm, (maatschappelijke zetel), T 055 49 58 55, 
groentemanden@ourobouros.be, www.ourobouros.be 

IBAN: BE62 9793 2580 9261 

mailto:sofie@ourobouros.be

