
 

 

 

Vacature instructeur pakketten en kruiderij (m/v) (voltijds contract 

onbepaalde duur)   

De Loods stelt mensen tewerk uit diverse groepen uit de samenleving met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. Ze vinden moeilijk een job in het reguliere arbeidscircuit omdat ze kortgeschoold of 

langdurig werkloos zijn, te kampen hebben met een arbeidshandicap, met een psychosociale 

problematiek … Elk tewerkstellingsproject wordt geleid door één of meerdere instructeurs 

(omkaderingspersoneel).  

De job in een notendop: 

Je houdt van buitenwerk? Je steekt graag de handen uit de mouwen en hebt kennis van en interesse 

in biologische teelt en landbouw?  Je hebt een commerciële neus voor bio-teelt en je organiseert vlot 

je werk ?  

 

We zoeken iemand die klantgericht en gedreven is om de groenten- en fruitpakketten van de bio-

boerderij efficiënt te beheren. Ook de aansturing van de kruiderijafdeling behoort tot jouw 

takenpakket. Je bent bereid tot weekendwerk. 

 

Je stuurt  een aantal medewerkers aan, je deelt je kennis met hen, zet hen op het goede spoor en 

begeleidt hen bij de uitvoering van hun opdrachten. (samenstellen van groente- & fruitpakketten, 

kruidenopvolging) Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Interesse in bio-teelt is een must. Je werkt 

graag werkt met kwetsbare mensen. Het is een pluspunt als je reeds ervaring hebt in een 

leidinggevende functie en in het aansturen van mensen. 

 

Jouw taken 

 Aansturen van een ploeg ( 12-tal) medewerkers bij de uitvoer van hun opdracht. 

 Meewerken met je team op de werkvloer. 

 Organiseren van de takenpakketten en een wekelijks overleg met je team. 

 Samen met je collega’s instructeurs de planning opstellen en bespreken. 

 Wekelijks overleg met coördinator en team. 

 Toezicht en kwaliteitscontrole van de fruit- en groentepakketten en de bio-kruiden 

 Uitvoeren van administratieve taken: opmaken van verslag werkoverleg, opvolgen van de te 

registreren prestaties, opstellen van een teelplan voor de kruiden en planten, bestellingen 

plaatsen van zaden en plantgoed, opvolgen van de stocktelling, opmaken van de nieuwsbrie 

van de pakketten,… 

 Samenwerken met arbeidsbegeleiding en personeelsdienst ifv begeleiding van je team 

(voorbereiden en voeren van POP-gesprekken & functioneringsgesprekken, 

bijsturingsgesprekken,..) 



 Je staat regelmatig op een plant- of tuinbeurs en je verzorgt regelmatig de (lokaal)markten, 

… 

 In het plantseizoen (april tot en met juni)  sta je op zaterdag mee in voor de verkoop van 

plant- en zaaigoed en de opvolging van de boerderijwinkel.  

Profiel 

 Je genoot een bio gerelateerde opleiding (Landwijzer) of gelijkwaardig door ervaring. Je 

hebt een ruime interesse en aantoonbare kennis van biologisch bedrijfsvoering. (bio-

gewassen, teelten, kruiden,…) 

 Je kan planmatig en gestructureerd werken met de nodige flexibiliteit 

 Je bent nauwgezet en stipt op het vlak van kwaliteit en je hebt aandacht voor tempo en 

rendement. 

 Je werkt oplossingsgericht en behoudt het overzicht in hoofd- en bijzaken wanneer diverse 

uitdagingen tegelijkertijd op jou af komen. 

 Je bent stressbestendig   

 Je hebt reeds een aantal jaren ervaring in een leidinggevende functie 

 Je houdt van organiseren en bent graag op de werkvloer aanwezig 

 Je bent klantvriendelijk, commercieel en hebt ervaring in bio-landbouw. 

 Je bent sociaal vaardig, enthousiast en teamgericht. 

Vlotte PC kennis – MS Office (Word, Excel). 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bent bereid tot weekendwerk  

 
Aanbod 

 Vast contract onbepaalde duur 

 Loon volgens PC 327.01 cat 4 

 Een team van 2 collega-instructeurs, waar je regelmatig overleg mee hebt 

 Een aangename werkomgeving in een maatwerkbedrijf in volle groei 

 Onmiddellijke indiensttreding 

Denk je dat jij onze man/vrouw bent? 

 

Stuur dan nu je motivatiebrief en CV uiterlijk 8 maart 2021 naar jobs@deloodsvzw.be t.a.v Kyra Van 

Isterbeek en wie weet word jij onze nieuwe collega! 

 

Voor meer info over de inhoud kan je terecht bij Bruno Eeman, bruno.eeman@deloodsvzw.be.  

 
Neem ook eens een kijkje op onze website www.deloodsvzw.be. 
 
We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en 
nationaliteit. 
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