
 

 

 

Vacature: Administratieve- en verkoopfunctie m/v op Ourobouros cvba te Zwalm 

 
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 verenigen zich in een coöperatieve onderneming waarin 

ontwikkeling, verbinding, ontmoeting en respect voor de levende aarde centraal staan. 

 
 

Ourobouros cvba is gelegen in de Zwalmstreek.  Onze boerderij is ca. 5ha groot, en richt               
zich op de korte keten. Naast de fijne biologische groententeelt (ca. 2ha, een 40-tal teelten),               
is er nog 3,5 ha boomgaard waarvan een belangrijk gedeelte hoogstam is die begraasd              
wordt door een kudde schapen. De cvba telt momenteel 2 werkende vennoten, drie             
medewerkers en enkele seizoenarbeiders. We werken vanuit een hecht team waarbij ieder            
specifieke verantwoordelijkheden opneemt. Jouw taak bestaat grotendeels uit: 
 

 

● Administratieve ondersteuning: 

○ Subsidie aanvraag 

○ PR 

○ Verslaggeving 

● Algemene administratie van de verkoopsdiensten 

● Boekhouding:  

○ opmaken/controleren van facturen/opvolging debiteuren 

○ Betalingen uitvoeren 

○ begroting opvolgen 

○ kwartaalaangifte voorbereiden  

● Ondersteuning personeelsadministratie 

● 1x/maand teamvergadering op vrijdagmiddag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Profiel:  

● Ervaring met boekhoudkundig werk 
● Kennis softwarepakketten: Ervaring van Word, Excel (incl. programmatie) 
● Affiniteit met de bio-dynamische landbouw en coöperatieve gedachtegoed. 
● Organisatietalent en ondernemingszin 
● Sterk oplossend en en analytisch vermogen 
● Begrip van verkooptrends 
● Geëngageerd en verbonden met de boerderij 
● Oog voor kwaliteit en efficiëntie 
● Je spreekt en schrijft Nederlands (kennis van het frans is een pluspunt) 
● Affiniteit met open communicatie 
● Zin voor humor 
● Sociale vaardigheden  
● Rijbewijs B 

 

 
 
 
 
Ourobouros biedt een aantrekkelijke job met ontwikkelings- en groeikansen binnen de 
coöperatie. Het gaat om een 2,5/5.  
Het betreft een contract in loondienst volgens P.C. 145.06.  
Het start met een contract voor bepaalde duur zo snel mogelijk tot eind 2020 met kans op 
verlenging. 
 
Sollicitaties gaan door op woensdag 15 januari 2020 op onze boerderij; Dikkelsebaan 9630 
Zwalm. 
 
 
Geïnteresseerd?  Stuur je cv door naar: nel.creve@ourobouros.be en na onze verlofperiode 
van 21/12/’19 tem 5/01/’20 nemen wij contact met je op.  
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