
Moesland is…  
… een jong biologisch en agro-ecologisch tuinbouwbedrijf in Zwijndrecht. We telen meer 
dan 70 verschillende soorten groenten voor onze CSA-pakketten, die we wekelijks naar de 
6 afhaalpunten van onze 120 abonnees brengen. Onze groenten liggen ook in lokale 
buurtwinkels die de korte keten met respect voor de boer willen ondersteunen.  

Twee akkers en een glazen serre zorgen ervoor dat we het hele jaar rond 
seizoensgebonden groenten kunnen leveren. De nabijheid van 3M deed Moesland op z’n 
grondvesten daveren, maar de groenten bevatten geen PFOS en we zien het nu als onze 
opdracht om mee te zoeken naar een oplossing voor de historische vervuiling - die in heel 
Vlaanderen een probleem vormt - en te strijden voor minder nieuwe vervuiling. Een 
gezonde bodem is sowieso onze grootste bekommernis.  

Moesland werd 5 jaar geleden opgericht door Koen Doggen, die nu een side-kick zoekt om 
taken en verantwoordelijkheden over te nemen. Op korte termijn leren we elkaar kennen 
onder het statuut van seizoensarbeid / plukkaart. Als er toekomst zit in de samenwerking, 
bekijken we samen onder welk statuut we verder gaan.  

Wat voor iemand zoeken we?  
Idealiter ben je gewoon een bioboer of wil je er één worden. Misschien wil je dat doen 
zonder zelf een bedrijf te moeten opstarten / leiden?  Dat kan op Moesland. Wil je meer? 
Alles is bespreekbaar, afhankelijk van hoe het klikt tussen ons en wat je ambitie is.  
• Vereist is wel: 

• een open, positieve, alerte, leergierige werkhouding. Dat leidt er vanzelf toe 
dat je goed zelfstandig kan werken, maar ook vlot kan samenwerken met de 
andere medewerkers van Moesland; 

• ambitie om de specifieke eigenheid van biologische groenteteelt onder de knie 
te krijgen en je te verdiepen in de geheimen van bodem, plant en agro-
ecologie; 

zoekt
teeltmedewerker / boer (m/v/x)



• een goede fysieke conditie. Het kan hard zijn, zowel in duur als in kracht, en je 
wordt een belangrijke schakel voor het bedrijf - één die tegen een stootje moet 
kunnen; 

• een flexibele instelling. Landbouw is moeilijk in een 9-to-5 job te gieten, 
hoewel we er voortdurend naar streven om het werk werkbaar te houden;  

• rijbewijs B om leveringen te doen en je vlot te kunnen verplaatsen tussen de 
verschillende vestigingen. 

• Meegenomen zijn: 
• een opleiding in de bio-landbouw of ambitie om die te volgen; 
• ervaring in de (biologische) tuinbouw; 
• technisch inzicht en vaardigheden om mee te denken over en te werken aan 

efficiëntiewinsten. Machines, constructies, technieken…  

Je taken 
Tijdens de proefperiode zorg je mee voor het dagelijkse functioneren van Moesland: 

• teelten verzorgen op de akkers en in de serre. Planten, schoffelen, wieden, 
snoeien, dieven, irrigeren, maaien…; 

• oogsten voor de pakketten en ze samenstellen, oogsten voor de winkels; 
• leveren van pakketten naar de afhaalpunten en bestellingen naar de winkels 

met de Moesland bestelwagen; 
Later kunnen hier nog meer taken bij komen zoals teeltplanning, -voorbereiding 
en -opvolging, machine-onderhoud… 

Wat krijg je daarvoor terug van Moesland? 
• werken in de buitenlucht, met de natuur, in een bedrijf dat progressief wil zijn op 

ecologisch, economisch en sociaal vlak; 
• een werkomgeving waar kennis, efficiëntie en no-nonsense centraal staan (alhoewel: af 

en toe zit er wel een gezonde dosis nonsense in ook); 
• een super afwisselende job, door de diversiteit aan teelten en taken; 
• op korte termijn: een werkweek van ca. 4 dagen per week van april tot en met oktober. 

In het laagseizoen: ca. 3 dagen per week. 
• op lange termijn: een fulltime aanstelling is mogelijk als we extra afzet kunnen creëren 

en door jouw inbreng ook de bijhorende workload voor elkaar krijgen.   
• kilometervergoeding, vergoeding voor werkkledij… en wekelijks een hele hoop 

groenten; 
• indiensttreding: in overleg, ten laatste half maart 2023. 

Ben jij het? Heb je extra vragen?  
Contacteer Koen op 0485 58 27 26 of koen@moesland.be .  
Solliciteren kan door CV en motivatiebrief op te sturen naar hetzelfde e-mailadres. 
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