Colruyt Group zoekt een gepassioneerde bioboer voor uitbating van het Zilverleen te Alveringem
Je hebt een achtergrond, ervaring of passie voor lokale en duurzame landbouw? De basisprincipes van
bio landbouw zitten jou als gegoten? Het ontbreekt je niet aan ideeën en vooral goesting om de handen
uit de mouwen te steken, maar wel aan grond?
Colruyt Group kan je helpen bij de realisatie van jouw ambitie. We zoeken een kandidaat voor de
zelfstandige uitbating van het Zilverleen in Alveringem. Dit initiatief kadert in de ambitie om nieuwe
duurzame samenwerkingsmodellen en partnerships in de agrovoedingssector op te zetten.
Transparantie, vertrouwen en waardengedreven ondernemerschap zijn basisvoorwaarden om samen
aan de slag te gaan.
Alveringem is een gemeente in de Westhoek in West-Vlaanderen, gelegen in een rustige
plattelandsomgeving tussen Veurne en Poperinge. Het Zilverleen is een bestaand, gezond
biolandbouwbedrijf, met een woongelegenheid. Je staat in voor de teelt van biogroenten op 25 hectare
aaneengesloten biogrond. We voorzien een ruime begeleiding gedurende jouw opstart.
Minimale vaardigheden:
 Achtergrond of ervaring op een (bio) landbouwbedrijf. Een diploma biowetenschappen, agroen biotechnologie of bio- ingenieur is een pluspunt
 Vertrouwd zijn met de principes en realiteit van bio landbouw
 In staat zijn een biolandbouwbedrijf te managen, en een beperkt aantal seizoenarbeiders aan
te sturen. Je bent organisatorisch, boekhoudkundig en administratief sterk, of je hebt de
bereidheid deze capaciteiten op te bouwen
 Flexibel, leergierig en open minded
 Je combineert zin voor ondernemerschap en initiatief met een bereidheid tot intensieve
samenwerking met Colruyt Group.
 Je herkent je in de missie en waarden van Colruyt Group
 Bereidheid om in te trekken in de woongelegenheid op het biolandbouwbedrijf te Alveringem
Wij bieden:






Zelfstandige uitbating van een bestaand, gezond biolandbouwbedrijf
25 hectare biogrond, infrastructuur en woongelegenheid
Ruime begeleiding bij opstart
Afzetzekerheid aan een correcte vergoeding, in een open en transparante samenwerking
Mogelijkheden tot initiatief en om te groeien

Geïnteresseerd?
Vragen of een gemotiveerde kandidatuur ontvangen we graag op: info.zilverleen@colruytgroup.com

