Vacature: De Wassende Maan zoekt een

Bio boer of boerin (voltijds) met ervaring
De coöperatieve De Wassende Maan is sinds 1979 een pionier in de biodynamische landbouw. We
zijn in de eerste plaats een groentespecialist. Onze boeren oogsten jaarlijks meer dan 50
verschillende groenten. In onze verkoop focussen wij op de korte keten. De oogst is te koop in onze
boerderijwinkel ter plaatse maar vooral via bioboxen via een eigen distributiesysteem van 50
afhaalpunten waar wekelijks +- 1.500 abonnees een biobox afhalen. We zijn een hechte,
hardwerkende ploeg, waarin respect voor de medewerker, zorg voor de klant en
verantwoordelijkheid voor mens en samenleving centraal staan.
Om onze activiteiten op het land verder uit te bouwen, zijn we op zoek naar een gemotiveerde
collega-boer – mét ervaring, Het betreft een voltijdse (5/5) job.

Je opdracht:
• Je werkt mee in het hele teeltverloop van zaaibed klaar leggen tot oogsten
• Je werkt met tractor en machines, je hebt ervaring met plant– en schoffeltechniek
• Je werkt mee op de oogstdagen en begeleidt daarbij vaak een groep seizoensarbeiders
• Je neemt een beurtrol op voor de weekendpermanentie (seizoensgebonden)
• Je neemt regelmatig deel aan overlegmomenten – met het boerenteam, maar ook met het
bedrijfsteam
Je profiel:
• Je hebt ervaring en kennis in de biologische (en bij voorkeur biodynamische) landbouw
• Je hebt gedegen kennis verworven uit een landbouwopleiding (bv. Landwijzer of Warmonderhof)
of door ervaring. Misschien ben je wel opgegroeid in de landbouw.
• Je hebt ervaring in groententeelt
• De zorg voor de bodem ligt je nauw aan het hart
• Je bent een goede organisator
• Je bent flexibel en ziet er niet tegen op verschillende taken op jou te nemen
• Je bent een teamplayer en een vlotte communicator
• Je beschikt over een rijbewijs B en bij voorkeur rijbewijs G (of bereid dat te halen)
• Je kan vlot met een tractor en machines werken
Ons aanbod:
• Wij voorzien een aantrekkelijke, uitdagende job met veel groeipotentieel (voor boer & bedrijf),
verantwoordelijkheid en afwisseling
• De plaats van tewerkstelling is zowel Astene als Zulte
• Je komt in loondienst met degelijke vergoeding (PC 200) en extra-legale voordelen
• Een fijne werkplek met een dynamische en aangename werksfeer
• Via deze job werk je mee aan de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij
• Een boeiende en veelzijdige functie in een groeiende organisatie
Indiensttreding ten laatste begin januari 2021. Deze sollicitatieronde wordt afgesloten van zodra er
akkoord is met de nieuwe medewerker. Sollicitatieprocedure dus zonder vaste einddatum. Indien je
sollicitatie wordt weerhouden, dan organiseren we een verkennend gesprek. Mail je gemotiveerd
schrijven + CV naar naar Jan Vanhuysse, algemeen coördinator (janv@dewassendemaan.be).

