Het Polderveld zoekt medewerker (m/v)
Op het Polderveld in Westkapelle (Knokke-Heist) beginnen we met trots aan het vijfde seizoen
biologische groenteteelt. Onze boerderij omvat in totaal 15 hectare. Op 1,2 hectare beteelde
oppervlakte telen we een divers aanbod groenten voor CSA-zelfoogst. Onze verrijdbare
tunnels helpen het aanbod het jaar rond te versterken. Dit seizoen kunnen er tot 135
huishoudens deelnemen in de oogst.
Daarnaast werken we, ook op CSA-basis, samen met het lokale ziekenhuis AZ Zeno waarvoor
we ongeveer een halve hectare betelen met fijne groenten. Pompoenen, aardappelen, graan
en bewaargroenten voor zowel zelfoogst als het ziekenhuis verbouwen we in een aparte
rotatie van twee hectare. Dit allemaal op een zware polderkleibodem, wat een zeer boeiende
uitdaging is!
Er scharrelen kippen en er grazen schapen op de oude polderweiden, waarvan we het vlees
een aantal keer per jaar verkopen. In de loop van de jaren zullen bomen (zowel in agroforestry
als rond de percelen) meer en meer een belangrijk onderdeel vormen van onze boerderij. Op
vrijdagavond wordt een klein deel van onze oogst verkocht via losse verkoop (wat er op dat
moment in overvloed is). We werken sinds drie jaar met twee voltijdse krachten op het land
en op dit moment is er een stagiaire.
Dit voorjaar zijn we op zoek naar een gemotiveerde en gepassioneerde medewerker die in de
piekperiode (van ongeveer mei tot en met september) voltijds kan meewerken op het veld.

Je opdracht:
We werken voor sommige teelten gemechaniseerd (pompoenen, knolselder, prei, kolen,
aardappelen, plantui), terwijl we voor andere teelten de voorkeur geven aan handmatig
werken omwille van efficiëntie op onze kleibodem. Je helpt met ons mee op het veld:
- Zaaien, planten, schoffelen en wieden met de hand.
- Planten met de plantmachine.
- Schoffelen met de schoffelbalk (achter of op de tractor).
- Onderhoud van de vruchtgewassen in de tunnels.
- Oogsten van fijne groenten voor het ziekenhuis en de vrijdagavondverkoop.
- Oogsten van de akkerbouwgewassen (patatten, ajuinen, look).
- Beheer van de twee schapenkuddes, kippentomen en opkweek van nieuwe kuikens.
Je profiel:
We zoeken een gemotiveerde werker (m/v) om in ons biologisch en kleinschalig boerenbedrijf
aan de slag te gaan:
- Je hebt een goeie fysiek.
- Je hebt de juiste werkhouding met veel verantwoordelijkheidszin.
- Je kan zelfstandig werken, maar bent vooral ook een aangename groepsmens.
- Je vindt repetitief werk en lange uren geen probleem.
- Je bent flexibel en weet dat werkuren/dagen in de landbouw soms kunnen variëren.
- Je bent leergierig en hebt een sterke interesse in biolandbouw. Ervaring en opleiding
zijn een pluspunt.
Ons aanbod:
We bieden een boeiende (liefst) voltijdse job aan met correcte verloning (38u met flexibele
uren volgens paritair comité 145):
- Een vooruitstrevende werkplek met een doordachte ideologie waarbij je kan kennis
maken met deellandbouw en onze unieke samenwerking met het ziekenhuis als
onderdeel van een sociaal landbouwproject.
- Een dynamische en aangename werksfeer: ’s middags eten we allemaal samen. Humor
is ons beste pepmiddel.
- Veel afwisseling en uitdaging op het veld met een goeie balans tussen eigen
verantwoordelijkheid en begeleiding.
- Een fietsvergoeding of kilometervergoeding.
- Voorlopig een contract van bepaalde duur tot en met september, maar afhankelijk van
de groei van ons bedrijf kan dit verlengd worden of later terug opgepikt worden.
- Indiensttreding vanaf 1 mei of vroeger als je dit wil. Eventueel combineerbaar met
opleiding Landwijzer of andere (flexibele werkdagen).
Goesting om mee aan de slag te gaan?
Super! Stuur een mailtje naar boerlieven@polderveld.be of bel Lieven Devreese op
0495/270858. Google op ‘het Polderveld’ en ‘AZ Zeno’ voor meer informatie over onze
boerderij (en onthoud dat een goeie/bezige boer niet altijd een goeie website heeft). Tot
binnenkort!

