
Ondernemende bioboer/begeleider (m/v) 
met optie tot woonst en conciërgefunctie 
 
 
Ons aanbod:  
 

• 19u per week in samenspraak met collega’s in te plannen (volle dagen en om de week een 
zaterdag) Contract van een jaar met daarna optie vast contract. 

• Paritair comité 327.01 met overname van relevante anciënniteit . 

• 6 euro maaltijdcheques per dag 

• Warme maaltijd 

• Fietsvergoeding 

• Optie tot woonst, al dan niet met conciërgefunctie. 

• Het is nu een halftijds contract maar naar de toekomst waarschijnlijk optie tot meer uren, 
 

 
Over Alverberg: 
Wij zijn een gemengde bio boerderij en sociaal project in Kortessem op 10 ha grond waar er op dit 
moment 100 legkippen, 2 koeien,21 schapen en 2 zeugen verblijven, er zwammen, voederbieten en 
groenten worden geteeld door ons en in samenwerking met de Wroeter (biologische zorgboerderij). 
 
Dit alles doen wij samen met vrijwilligers met of zonder zorgvraag en alternatief werkgestraften die 
doorverwezen worden door justitie. 
 
Het begeleiden, sturen en coördineren van deze mensen en de dagelijkse werking van de boerderij is 
dan ook een belangrijke kerntaak. 
 
Word jij onze nieuwe collega?  
 

• Diploma Hoger onderwijs vereist. 

• Daarbuiten is een ondernemende en gepassioneerde inbreng in het geheel en naar eigen en 
gezamenlijke toekomstperspectieven zeer belangrijk en kunnen we je een werkplek bieden 
die je uitdaagt en laat groeien. 

• Plannen voor de toekomst zijn onder andere groentepakketten op 1ha,  een kleine 
natuurcamping, hoevetoerisme, voedselverwerking, Bloemenpluktuin, kruiden ,bier en alles 
waar we als team van 3 onze schouders willen onder zetten. 

• De nadruk op kleinschaligheid en authenticiteit met zeer veel ruimte voor experimenteren en 
eigen inbreng is zeer belangrijk en word bewaakt. 

 
Kortom een mooie plek met veel potentieel waar je je ei kwijt kan! 
 
Interesse? Moest je interesse hebben mag je je cv doorsturen met een begeleidende brief waar in 
staat waarom jij je hier ziet in passen. 
 
Voor verdere vragen mag je ons altijd contacteren via mail: info@Alverberg.be of tel: 0486919842 
 
Met vriendelijke boerengroet  
 
Joris Walpot 
Eddy Habets 
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