
 
Bio hoevewinkelverantwoordelijk en pakketten samenstellen. 

Hof ter Dreef is een kleinschalig biologisch tuinbouw initiatief in Meise. We 
verkopen zoveel mogelijk via de korte keten en lokaal: dit via onze 
hoevewinkel, losse verkoop en een systeem van kant en klare 
groentepakketten.  
 

Om onze activiteiten verder uit te bouwen, zijn we op zoek naar een 
gemotiveerde en gepassioneerde tweetalige duizendpoot die onze 
winkelverantwoordelijke wil worden en wekelijks onze pakketten en 
bestellingen wil komen samenstellen. Het betreft een halftijdse (2,5/5) 
betrekking.  

Jouw opdracht: 

Je bent verantwoordelijk voor :  

• Het openhouden van de hoevewinkel op woensdagnamiddag van 14 uur 
tem 20 uur en op zaterdagvoormiddag van 8 uur tot 14 uur. 

• Het nauwkeurig samenstellen van de groentepakketten en bestellingen 
op dinsdagmiddag vanaf 14 uur en vrijdagmiddag vanaf 14  uur. Dit 
neemt ongeveer 4 uur in beslag. 

• Het in en uitladen van de groente in de winkel 
• De orde en netheid, de verkoop behoren tot je kerntaken. 

Jouw profiel: 

• Je kan zelfstandig werken en hebt verantwoordelijkheidsgevoel. 
• Je hebt zin om bij te leren en hebt een goede en correcte werkethiek.  
• Orde en netheid schrikken je niet af. 
• Klantvriendelijk en nauwkeurig. 
• Je hebt basiskennis van groenten en fruit 
• Koken is misschien een hobby…. om de klanten te kunnen adviseren. 
• Je bent super gemotiveerd om in een biologisch kleinschalig 

tuinbouwbedrijf aan de slag te gaan en gelooft in dit groeiende initiatief. 
• Je hebt zin voor organisatie. 
• Je past binnen een kleine structuur en bent een teamspeler. 



• Je bent tweetalig NL/FR 
• Je beschikt over een rijbewijs B omdat we via het openbaar vervoer 

moeilijk bereikbaar zijn. 

  

Wat mag je verwachten : 

• Wij voorzien een aantrekkelijke en uitdagende job met groeipotentieel 
(voor boer & bedrijf), verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en 
afwisseling. 

• Een fijne werkplek met een dynamische en aangename werksfeer. 
• Je komt in loondienst met een conforme verloning (PC 145).  

Stuur je gemotiveerde brief + CV naar Guy & Stephanie 
(info@hofterdreef.be) of beter, spring gewoon eens binnen.  

	


