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Het Wijngaardhof is een van de pioniers van biologische tuinbouw in Vlaanderen.  Het bedrijf is 
gelegen te Westmalle. Wij telen een breed pallet groenten en kruiden, zowel in koude kas als in open 
lucht.  Nagenoeg alle groenten worden via korte keten verkocht in de eigen biowinkel, naburige 
winkels of Voedselteams. 

Voor de verdere uitbouw van onze biologische tuinbouwactiviteit zijn wij op zoek naar een  

BIOBOER(IN) 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 
Na een inloopperiode wordt u verantwoordelijk voor de exploitatie van de boerderij: 

- Personeelsbeheer: je plant het personeel en seizoensmedewerkers in en stuurt hen aan.  
- In nauw overleg met de winkelverantwoordelijke en de verantwoordelijke van de 

groentenpakketten maak je een teeltplan, en voer je deze uit. 
- Je helpt mee met het planten, wieden, oogsten en verkoopklaar maken van de groenten 
- Je denkt mee na over de toekomst.  Een van de ideeën is om het bedrijf om te vormen naar 

een biodynamische boerderij. Kennis hiervan is een pluspunt. 
- Je helpt ook mee met het verzorgen van de leghennen (hobbyteelt).   
- Je verzorgt het onderhoud van het materieel, beregeningsinstallatie en serres. 

  

PROFIEL 
 
Je hebt: 

- Een opleiding en/of ervaring in de biologische landbouw 
- Je ben een motiverend leider 
- Je bent energiek en fysiek sterk 
- Je hebt ervaring met het hanteren van landbouwmachines of handig genoeg om dit snel te 

leren 
- Je bent leergierig en neemt graag initiatief 
- Je bent in het bezit zijn van een rijbewijs 

AANBOD 

Wij bieden:  
- Een voltijds contract(uren in overleg te bepalen) met bij voorkeur snelle indiensttreding 
- Een boeiende job met een uitdagend takenpakket 
- Een marktconforme verloning 
- Personeelskorting in de winkel 

  
HOE SOLLICITEREN 

Mail uw CV en motivatiebrief naar:     lode.speleers@meerdanbio.be 


