Vacature urban farmer Groot Eiland - BelAkker
Wie zoeken wij?
BelAkker zoekt een getalenteerde stadslandbouwer met goesting voor the real stuff: urban farming
midden in Brussel.
Je bent gebeten door een strak teeltplan, houdt van contact met mensen, grond én groenten. En….
Zoals wij ben je verliefd op Brussel. Een gesprek met een groentenchef ga je niet uit de weg en vind
je zelfs uitdagend. Je hebt zin om te groeien, altijd op zoek naar nieuwe opportuniteiten, terreinen,
contacten.

Wat moet je doen?
Als professionele urban farmer ben je verantwoordelijk voor de teelten van onze 4 terreinen in het
centrum van Brussel. 2 daktuinen, een binnentuin van een klooster en een tuin op een oude
rivierbedding worden je werkomgeving. Een strak geprogrammeerd rotatieschema houdt je bij de
les. Je begeleidt 2 personen in een doorstroomprofiel en 5 mensen in een arbeidszorgprofiel. Je
zorgt voor een topverkoop aan onze restaurants. Je houdt onze webshop en de prijzen up to date.

Wie zijn wij?
Groot Eiland bestrijd armoede door zoveel mogelijk Brusselaars die moeilijk werk vinden te
ondersteunen in hun zoektocht naar een job (medewerkers in traject). Wij realiseren dit door
werkervaring, (gratis) opleiding, arbeidszorg en jobcoaching te organiseren. En dat allemaal in heel
uiteenlopende sectoren: van schrijnwerkerij over horeca tot stadslandbouw. Duurzaamheid, sociaal
ondernemen en een economisch realistisch business model gaan hand in hand bij alles wat we doen.
BelAkker is ons stadslandbouwluik. We startten in 2015 en werden snel een toonaangevend
stadslandbouwbedrijf dat sociale tewerkstelling met economische en ecologische doelstellingen
verenigd. Onze terreinen zijn biologisch gecertifieerd waar mogelijk, we leven zoveel mogelijk van
eigen inkomsten en leiden mensen toe naar het landbouwberoep.
Bij BelAkker wordt je omringd door vier andere boeren die op andere terreinen werken, een
teeltadviseur en een coördinator. We houden nauw contact door tweewekelijkse
teamvergaderingen. Groot Eiland zorgt voor administratieve, organisatorische en financiële
omkadering.

Takenpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opmaken van een zaai- en oogstplanning ism met teeltadviseur
Grond voorbereiden
Zaaien, planten en oogsten
Voorraad opvolgen en bestellingen plaatsen
Budget bepalen en beheren ism coordinator
Project administratief en boekhoudkundig beheren
Proactief zoeken naar bijkomende stadslandbouw-opportuniteiten
Leiding geven aan medewerkers in traject.
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•
•
•
•

Overbrengen van kennis
Uitleggen van materiaal en uitrusting
Overbrengen van technische vaardigheden
Evalueren van de verworven competenties van de medewerkers en hen bijsturen

Competenties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisatie van werk
Klantvriendelijk
Kwaliteitsgericht
Pedagogische vaardigheden
Goede lichamelijke conditie
Besluitvaardig
Teamplayer
Zin voor discipline

Profiel:
•
•
•
•
•

A2/hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig door ervaring
Kennis van de biologische landbouw of de bereidheid om zich hierin te verdiepen
Opleiding biolandbouw strekt tot aanbeveling (bv. Landwijzer, c.r.a.b.e,…)
Goede kennis van Nederlands en Frans
Voeling hebben met kwetsbare werkzoekenden

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•

Halftijds contract (50%)
Loonbarema PC 329.01
Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
Ecocheques
Werken in een multiculturele organisatie die kansen geeft aan langdurig werkzoekenden
Afhankelijk van je leeftijd minimum 12,5 tot maximum 28 dagen verlof per jaar

Geïnteresseerd?
Stuur dan vandaag nog je motivatiebrief en cv naar:
Atelier Groot Eiland – T.a.v. Karolien Van den Bossche
Henegouwenkaai 29 bus 2, 1080 Molenbeek
of karolien@ateliergrooteiland.be
We sluiten de sollicitatie af op 15 april
VOOR GROOT EILAND ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK
ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP
-
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