
De Zaailing zoekt een technisch medewerker (deeltijds). 
 
 
De Zaailing, opgestart in 2019 op 2 ha en gelegen in het mooie Maarkedal (Nukerke) is een biologisch 
groenteteeltbedrijf met korte ketenverkoop. Naast de veldwinkel is er sinds 2021 ook een dorpswinkel 
opgestart in Etikhove, het Huis van de Zaailing. 
 
Verder legt de Zaailing zich toe op horecazaken en belevert ze collega-boerderijen met 
abonnementensysteem. Het jonge maar reeds mooi uitgebouwde bedrijf is klaar voor een eerste vaste 
tewerkstelling voor 2 dagen per week. 
 
Jouw functie: 
 
* je doet het tractorwerk: bemesting, grondbewerkingen (vaste tand, rotoreg), werken met de wiedeg 
en schoffelbalk. 
* je doet het onderhoud van machines. 
* je staat na wekelijks overleg in voor de bediening van het berregeningssysteem, zowel in de tunnels als 
voor de buitenteelten   (sprinklers en druppelbevloeiing). 
* je doet het freeswerk in de tunnels (handfreesmachine). 
* je denkt mee over technische verbeteringen. 
* Indien nodig draai je mee met het oogstwerk en het onderhoud van de teelten. 
 
Jouw profiel: 
 
* je hebt kennis van biologische landbouw, boerderijervaring is een pluspunt. 
* je hebt voeling met planten en bent technisch onderlegd. 
* je draagt zorg voor de bodem en voor machines. 
* je hebt handen aan je lijf en een goede fysieke conditie. 
* je kan na bespreking van het werk zelfstandig aan de slag. 
* je bent plichtsbewust en betrouwbaar. 
* je werkt nauwkeurig, efficiënt en hebt zin voor orde. 
* je bent oplossingsgericht en creatief. 
* je bent sociaal en kunt je inpassen in een kleine groep seizoensmedewerkers en stagiairs. 
* je kan goed samenwerken. 
* je kan de reeds bestaande structuur volgen / respecteren. 
 
Aanbod: 
 
* je start bij voorkeur zo snel mogelijk. Uiterlijk vanaf april, vroeger kan. 
* je werkt 2 dagen per week, bij voorkeur vaste dagen. 
* je werkt na een proefperiode onder vast contract of op zelfstandige basis. 
* je komt terecht in een kleinschalig bedrijf met warm karakter. 
 
Geïnteresseerd? 
 
Stuur je motivatiebrief en cv naar katrien@dezaailing.be 
Sollicitatiegesprekken zullen binnenkort ter plaatse doorgaan. 
Voor bijkomende inlichtingen, mail of bel gerust: Katrien Dobbelaere 0485/32.79.23 
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