Zorggroep ARUM zoekt een

Landbouw medewerk(st)er
Voor Zorgboerderij Ommersteyn te Dilsen-Stokkem zijn we op zoek naar een medewerk(st)er voor
ondersteuning bij onze landbouwactiviteiten. Naast het werk met de dieren en op het land, zijn we op zoek naar
iemand die ook overweg kan met landbouwmachines. Op onze zorgboerderij werken een 30-tal personen die in
de gewone werk- of leefsituatie moeilijk functioneren. Naast de melkgeitenhouderij doen we ook aan tuin- en
bosbouw. (Meer over ons vind je op www.domein-ommersteyn.be of op Facebook)

Naar wie zijn we op zoek?
-

Jij hebt genoten van een opleiding en/of ervaring in de veehouderij en akkerbouw.
Je kan overweg met een melkinstallatie of bent bereid dit te leren
Jij hebt ervaring met landbouwmachines en/of G-rijbewijs.
Interesse en/of ervaring in de biologische landbouw zijn een pluspunt.
Jij bent bereid om weekend- en avondwerk te verrichten.
Jij bent gemotiveerd, leergierig, enthousiast, sociaal, communicatief, weet van aanpakken.
Dan ben jij de juiste collega voor ons team!

Wat is je opdracht?
-

-

Je werkt mee aan:
o het voeren en verzorgen van de melkgeiten
o de akkerbouw en voederwinning
o de tuinbouw: prei, suikermais, …
o de lammerenzorg
o het domein onderhoud
Je kan zelfstandig een deel van de melkbeurten uitvoeren.
Je kan werken aan het onderhoud en de herstellingen van machines en infrastructuur.

Wat bieden we jou?
-

Een voltijds vervangingscontract.
Een team van drie enthousiaste collega’s die jou graag verwelkomen.
Een aangename werksfeer, waar er ook ruimte is voor eigen inbreng.
Een familiale en motiverende werkomgeving.
Verloning volgens de barema's van PC 319.01 en gunstige eindeloopbaan- en anciënniteitsvoordelen.

Hoe solliciteren?
-

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 01/04/22 via mail t.a.v. Daan Wetzels, directeur organisatie
(personeel@arum.be).
De sollicitatiegesprekken organiseren wij in de week van 01/04/22 tot en met 07/04/22.
Datum indiensttreding: 25/04/22.
Voor meer info: functieomschrijving is verkrijgbaar via bovenstaand mailadres, bijkomende info via Jan
Thoelen (0475 50 05 91).

-

Zorggroep Arum biedt emancipatorische, vraaggerichte en inclusieve begeleiding aan personen met een
verstandelijke en/of motorische beperking (Campus de Meander) en personen met een nietaangeboren hersenletsel (Campus Mané). Daarnaast bieden we ook wonen en werken aan op ons
Domein Ommersteyn.
Als zorgaanbieder willen we een plek creëren waar onze cliënten zich goed kunnen voelen, houvast
vinden en zichzelf kunnen zijn. Naast de zorg voor de cliënt staat de zorg voor de medewerker hoog in
ons vaandel geschreven.

Je vacature wordt in alle vertrouwen behandeld.
Het aanwerven gebeurt op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging.

