
CSA ‘De oogst van Jette’ is op zoek naar: 
Boer(in)/projectverantwoordelijke  

 
 

ALGEMEEN 
 
Vzw Atelier Groot Eiland is een organisatie actief in de sociale economie met als missie het 
realiseren van het 'recht op arbeid'.  
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
De verantwoordelijke CSA-zelfoogstboerderij ‘De oogst van Jette’  zorgt ervoor dat 9.000 m2 
op een productieve en economische wijze worden beheerd (met behulp van een doelgroep 
in arbeidszorg). Daarnaast is deze persoon ook deels actief binnen het stadslandbouwluik (4 
moestuinen) die gerealiseerd wordt met doelgroepwerknemers. 
 
CONCREET TAKENPAKKET 

 

We zoeken een boer(in) die: 

 

1) de verantwoordelijke is van CSA-Zelfoogstboerderij ‘De oogst van Jette’ ; 

- instaan voor de teeltplanning, het bestellen van zaad- en plantgoed en het bewerken van 

het land (klaarleggen, zaaien en planten, bemesting, schoffelen, …); 

- aanspreekpersoon voor de leden van het zelfoogstproject, communicatie met hen 

verzorgen en die nieuwe leden zoeken; 

- zorgen voor het materiaal- en machine-onderhoud 

- instaan voor de bijhorende administratie (exclusief boekhouding) 

2) stadslandbouw 

 

- Grond voorbereiden 

- Zaaien, planten en oogsten ifv vraag 

- Begeleiden doelgroep nl. het  superviseren van de moestuinmedewerkers en leiding geven 

aan de werkzaamheden:  aanwijzingen en instructies geven, zorgen voor efficiënte 

werkvoortgang 

PROFIEL 
✓ Kennis van de biologische landbouw, minimaal 1 jaar ervaring  
✓ Communicatief 
✓ Zelfstandig 
✓ Klantvriendelijk  



✓ Kwaliteitsgericht  
✓ Goede lichamelijke conditie  
✓ Besluitvaardig 
✓ Doorzettingsvermogen 
✓ Teamplayer 
✓ Zin voor discipline 
✓ Administratieve vaardigheden 
✓ Tweetalig (Frans/Nederlands) 

 
DIPLOMAVEREISTEN 
Minimaal A2 of bachelor of gelijkwaardig door ervaring 

Opleiding biolandbouw strekt tot aanbeveling (bv. Landwijzer) 

 
AANBOD 
- voltijds contract (38u/week) (4/5-e bespreekbaar) 
- Loonbarema PC 329, b1c 
- Afhankelijk van je leeftijd minimum 22 tot maximum 56 dagen verlof  
- Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding 
- Werken in een multiculturele organisatie die kansen geeft aan langdurig werkzoekenden 
 
MEER INFO? 
Bengt Hendrickx – 0472759841 

 
GEINTERESSEERD? 
Motivatiebrief en cv versturen ten laatste op 31 december 2019 naar: 
Atelier Groot Eiland 
Tav Bengt Hendrickx 
Henegouwenkaai 29 
1080 Molenbeek 
of  bengt@ateliergrooteiland.be 
 
 
VOOR ATELIER GROOT EILAND VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT 
AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP 
 

mailto:bengt@ateliergrooteiland.be

