
Vacature: Algemene Coördinator m/v/x op Ourobouros cv

Ourobouros cv is gelegen in de Zwalmstreek. Onze boerderij is ca. 5 ha groot, en richt zich op de
korte keten. Naast de fijne biologische groenteteelt (ca. 2 ha, een 70-tal teelten), is er nog 3,5 ha
boomgaard waarvan een belangrijk gedeelte hoogstam wordt begraasd door een kudde schapen.
De helende omgeving wordt ook ingezet ter ondersteuning van mensen met een burn-out.
De coöperatie telt momenteel 4 meewerkende vennoten, drie medewerkers en enkele
seizoenarbeiders. We werken vanuit een hecht team waarbij ieder specifieke
verantwoordelijkheden opneemt.

Je hoofdtaken bestaan  grotendeels uit:

● Coördineren van de verschillende overlegstructuren / dagdagelijkse werking
● Opmaak en opvolging van de jaar- en weekplanning
● Personeelsbeleid, beheer en administratie
● Beheer en opvolging van financiën, verzekeringen, vergunningen, contracten met derden, wetgeving en

subsidies
● Mee dragen van de Ourobouros coöperatie in volle ontwikkeling

Je profiel:
● Gepassioneerd in het organiseren en structureren van een organisatie in transformatie
● Sterk oplossend en analytisch vermogen
● Nauwkeurig, oog voor kwaliteit en efficiëntie
● Je bent een doorzetter
● Affiniteit met de bio-dynamische landbouw en het coöperatieve gedachtegoed
● Vlotte schrijfstijl
● Teamplayer
● Verbindende communicatie is je eigenheid
● Zin voor humor
● Je spreekt vlot Nederlands
● Kennis softwarepakketten: Ervaring met Word en Excel
● Rijbewijs B

Ourobouros biedt een aantrekkelijke en uitdagende job vol met groeikansen en verantwoordelijkheid binnen de
biologisch dynamische landbouw. Je komt terecht in een team in volle ontwikkeling in een mooie omgeving. Je
start in loondienst volgens barema pc 145.060. Later kan je doorgroeien naar zelfstandig meewerkend vennoot in
de coöperatie.

Algemeen:

Je start bij voorkeur in maart  in een 4/5 contract.
Deze modaliteiten zijn uiteraard bespreekbaar.

Geïnteresseerd?

Stuur uiterlijk tegen 26  januari  2021 je motivatiebrief en je cv naar info@ourobouros.be.
Bijkomende inlichtingen mogelijk vanaf 6 januari: Sofie De Valck, sofie@ourobouros.be, 0485 61 65 48

MISSIE
Ourobouros bestaat om samen met de plant
levensprocessen een plaats te geven.
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