
 

 

Je hebt een hart voor mens en natuur ? 
Word jij onze nieuwe instructeur in De Boerderij? 

De Loods vzw is een maatwerkbedrijf dat 120 mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt 
tewerkstelt in verschillende projecten (Tuin & Klus, Sociaal Restaurant De Brug, Zorgzame Buurt, biologisch 
tuinbouwbedrijf De Boerderij). Deze duurzame tewerkstelling wordt gekoppeld aan een intensieve 
begeleiding op de werkvloer. Dat betekent meer dan een inkomen voor onze werknemers. Maatwerk biedt 
mensen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Kortom, ons werk maakt sterk ! 
 

 

  
 
Taken 
 
Je stuurt het team “groenten- en fruitpakketten” en het team “kruiderij” van de Bio-boerderij aan. 
Je staat mee op de werkvloer en bent back-up bij afwezigheid van je collega-instructeurs. 
Je stelt de dagelijkse werkplanning op en staat in voor het aansturen en de kwaliteitscontrole van jouw afdeling. 
Je coacht, leidt je medewerkers op en zorgt voor de competentieontwikkeling in nauwe samenwerking met HR. 
Je houdt nauwgezet cijfers bij en gebruikt deze in het werkproces. 
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de wekelijkse markt en verzorgt planten- en tuinbeurzen. 
Je helpt in het plantseizoen (april t.e.m. juni) op zaterdag mee in de kruiderij. 
Je neemt deel aan teamvergaderingen en opleidingen. 
Je rapporteert aan de coördinator van De Boerderij. 
 
Profiel 
 
Je hebt een hart voor mens, milieu en (bio)kwaliteit. 
Je hebt minstens een diploma secundair en genoot een bio-gerelateerde opleiding (vb. Landwijzer) of gelijkwaardige, 
degelijke ervaring in biologische bedrijfsvoering (gewassen, teelten, kruiden, …). 
Je hebt werkervaring in biologische landbouw. 
Je bent positief en sociaal ingesteld en denkt steeds oplossingsgericht. 
Je weet van aanpakken en werkt samen met de medewerkers op de werkvloer (veld, serre, winkel). 
Je bent een echte coach : met geduld en aandacht voor de juiste uitleg, leid je elke medewerker op. 



Je gelooft in de sterktes van onze kwetsbare medewerkers en je weet hen te motiveren. 
Je bent sterk in plannen en organiseren. 
Je bent klantvriendelijk, commercieel en bent bereid tot weekendwerk. 
Je beschikt over een prima kennis van MS Office (Word, Excel). 
Je hebt een rijbewijs B. 
 
Aanbod 
 
Een afwisselende, boeiende job met een grote maatschappelijke impact. 
Een enthousiast team waarin initiatief wordt aangemoedigd. 
Een voltijds contract onbepaalde duur - onmiddellijke indiensttreding. 
Loon volgens PC 327.01 cat. 4 

Tewerkstellingsplaats : Kerrebroekstraat 145, 9300 Aalst 
 
Solliciteer snel 
 

Voor meer inlichtingen en volledig functieprofiel kan je terecht bij Bruno Eeman, coördinator De Boerderij, 
bruno.eeman@deloodsvzw.be , tel. : 0499/75.52.81 
 
Schriftelijk solliciteren (motivatiebrief en CV) tot en met 25/04/2021 via e-mail naar jobs@deloodsvzw.be 
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