
Bioboerderij De Kijfelaar:  

landbouwer /partner om boerderij mee te runnen (m/v/x) 

 

 

De Kijfelaar heeft momenteel een goed werkend team. Dat bestaat uit een aantal complementaire 

medewerkers met verschillende statuten. Het geheel wordt gecoördineerd door Bavo, hij is de enige 

eindverantwoordelijke. En dat is op termijn een knelpunt. 

Daarom gaat de Kijfelaar op zoek naar een extra boer, die bereid is om op termijn mee de 

boerderij te runnen. We hebben hiervoor geen type profiel uitgewerkt. De Kijfelaar is een boerderij 

met veel mogelijkheden. In welke richting we verder boeren hangt af van de mensen die bij ons 

aanbelanden.  

Uit ervaring hebben we wel geleerd dat er enkele minimum vereisten zijn die voor ons van belang zijn: 

- Je moet een sterke interesse hebben in biolandbouw en het werken in de korte keten. 

- Bereid zijn om te werken in het statuut van zelfstandige. 

- Minimaal halftijds willen werken op de boerderij 

- Bereid zijn om je (op termijn) te vestigen in een straal van 5 km rond de boerderij 

- In het bezit zijn van een aantal sociale vaardigheden 

- Interesse hebben om op termijn mee de boerderij te coördineren 

 

Geen vereisten maar wel pluspunten zijn: 

- Een zekere opleiding in de (bio)landbouw 

- Interesse hebben in het werken met koeien 

- Zin hebben om de tractor op te springen.  

- Technische vaardigheden, een beetje handige harry zijn 

- Groene vingers hebben 

 

We weten dat niemand alles kan. We weten ook dat het belangrijk is om een goeie match te vinden 

tussen personen, de boerderij, de structuur. Die afwegingen maken doe je niet via een eenmalig 

sollicitatiegesprek. Daarom lijkt het ons een meerwaarde om iemand te vinden die het terrein wil 

verkennen via een stage, die willen werken als seizoensarbeider …  

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje, liefst met cv en motivering naar 

bavo.verwimp@dekijfelaar.be  .  

 

Tegen wanneer? Zo vlug mogelijk…  Je hoeft niet meteen een contract te ondertekenen, we hopen 

stap voor stap te kunnen werken! 
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