Vacature zomerhulp
OMSCHRIJVING

Rawijs is een coöperatieve biologische zelfoogstboerderij in Lochristi, op fietsafstand van Gent. We telen op
2 hectare een grote verscheidenheid groenten, kruiden en kleinfruit.
Door het uitvallen van één van de boeren zijn we dringend op zoek naar een paar extra handen die ons
gedurende de zomerperiode versterken in ons werk: het zaaien, planten, wieden, ...
Werkuren: 8u30 tot 17u30 (met 1h middagpauze). We kunnen ons hierin flexibel opstellen.
PROFIEL

Je bent bij voorkeur 2 à 4 dagen/week beschikbaar in de periode juni tem september. Heb je interesse,
maar is jouw engagement beperkter? Twijfel dan niet om ons toch te contacteren, we bekijken graag op
maat wat mogelijk zou zijn.
Gewenst profiel:
- Je bent minstens 17 jaar oud
- Je steekt graag de handen uit de mouwen
- Je kan nauwkeurig en efficiënt werken
- Je hebt bij voorkeur affiniteit met de landbouw
AANBOD

Wij zijn een hecht en dynamisch team. We werken professioneel, met kennis van zake en veel werkvreugde
aan de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. Als tijdelijke zomerhulp draai je in het hoogseizoen
met ons mee. Het is een uitdagende job vol afwisseling in een aantrekkelijke omgeving.
Afhankelijk van jouw situatie, kan je starten in het statuut van vrijwilliger, flexijobber, jobstudent of
seizoensarbeider. Meer info over het statuut van de seizoensarbeider vind je via:
https://www.vdab.be/seizoenarbeid/contract-en-loon
CONTACT

Interesse? Aarzel niet om ons je contactgegevens en beknopt wat info over jezelf over te maken door een
mailtje te sturen naar info@rawijs.be met als onderwerp: "Vacature zomerhulp", wij contacteren je
vervolgens zo snel als mogelijk om eens een proefdag te lopen.
Bel je liever? Boer Alex is te bereiken op 0472/90 87 08.
Ook voor vragen kan je uiteraard per mail of telefoon bij ons terecht.
MEER INFORMATIE

Voor meer info over Rawijs kan je steeds een kijkje nemen op onze website: www.rawijs.be

