
‘t Schaaphof (Landegem) zoekt vaste medewerker 

‘t Schaaphof is een biologisch CSA-bedrijf in Landegem. Wij kweken 

een 60-tal soorten groenten voor afzet via zelfpluk, pakketten, losse 

verkoop & markten. Dit op een stuk grond van 4ha, met een glazen 

serre van 1700m² & een aantal tunnels. 

In 2022 werd het bedrijf omgevormd naar een coöperatieve 

vennootschap. Samen met meer dan honderd 

gezinnen/aandeelhouders streven we naar een lokale, eerlijke, 

duurzame voedselproductie met nadruk op verbinding met elkaar en 

het land. 

Om de activiteiten in de beschutte teelten het komende teeltjaar in goede banen te 

leiden, zijn we op zoek naar een gemotiveerde en gepassioneerde medewerker om 

ons team 3 dagen per week te versterken. 

Ons bedrijf is vlot bereikbaar met de trein vanuit station Gent-Sint-Pieters. 

 

Je opdracht: 

• Je staat in voor de opvolging, het zaaien, het planten en het onderhoud van de 

beschutte teelten op de boerderij, een groot deel van je job bestaat ook uit het 

snoeien van de vruchtgewassen (tomaten, paprika’s, komkommers, 

aubergines) 

- 1677m2 glazen serre met vruchtgewassen en fijne groenten 

- 2 tunnelserres met vruchtgewassen en fijne groenten 

- 2 tunnelserres met aardbeien 

• Je staat in voor de opvolging, het onderhoud en de snoei van een (kleine) 

partij kleinfruit; 

- 60 lopende meter rode bessen 

- 47 lopende meter frambozen 

• Je overlegt mee op maandag bij het opstellen van de weekplanning; 

• Je stuurt seizoensarbeiders aan wanneer nodig. 

 

Je profiel: 

• Je bent gemotiveerd om in een biologisch kleinschalig landbouwbedrijf aan de 

slag te gaan; 

about:blank


• Je doet graag fysiek werk; 

• Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen; 

• Je kan in team werken en ons plan mee vormgeven; 

• Waar nodig kan je seizoensarbeiders aansturen; 

• Ervaring in de biologische groenteteelt en/of (klein)fruitteelt is vereist; 

• Je hebt kennis en ervaring van/met beschutte teelten; 

• Je beschikt over een rijbewijs B. 

 Ons aanbod: 

• Een contract van bepaalde duur (1 jaar) voor 3 dagen per week (maandag, 

dinsdag en donderdag/vrijdag) vanaf 1 maart 2023, met kans op verlenging; 

• Een fietsvergoeding; 

• Je komt terecht op een fijne werkplek in een dynamisch team met een 

aangename werksfeer op een prachtige locatie.  

  

Lijkt dit iets voor jou?  

Stuur je gemotiveerde brief + CV vòòr 12/02/2023 naar: annelies@tschaaphof.be 

of contacteer ons op 0485/15.23.36 (Annelies) 

De gesprekken vinden plaats op de boerderij in de week van 13 februari.  
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