In 2013 groeide vanuit Kinderboerderij Bokkeslot vzw een groenten-zelfoogstproject waarbij
gezinnen een aandeel voor een jaar oogsten kunnen kopen. Sedert 2016 zijn wij ook wekelijks te
vinden op de Lokaal-markt te Deerlijk, een indoor-boerenmarkt, waar wij groenten verkopen.
Voor de verdere ontwikkeling van zowel de Zelfoogstboerderij als de markt werven we aan:

Medewerker Zelfoogstboerderij, halftijds (0,5 VTE)
Functieomschrijving:
- U stelt, samen met een collega, een teeltplan op in functie van het zelfoogstproject, de Lokaalmarkt en noden op de kinderboerderij.
- U staat in voor het veldwerk: zaaien, planten en onderhoud (ecologische/biologische onkruid- en
ziektebestrijding).
- U staat in voor het op punt stellen en onderhoud van het machinepark.
- U springt in drukke periodes bij op de kinderboerderij.
- U neemt deel aan de netwerkvergaderingen van het CSA-netwerk in Vlaanderen.
- U biedt indien nodig ondersteuning op de Lokaal-markt te Deerlijk.
- U volgt de wetgeving op i.v.m. Mestbank/Favv/Verzamelaanvraag.
Functievereisten:
- U beschikt over een diploma in land- en/of tuinbouw of hebt reeds ervaring in de sector.
- U beschikt over een gezonde dosis ‘boerenverstand’ om efficiënte en logische keuzes te maken.
- Enige ervaring in het besturen of omgaan met machines is een pluspunt.
Competenties:
- U bent stressbestendig.
- U bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken en getuigt van initiatief.
- U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
- U kan een werkplanning opstellen, maar bent tegelijk flexibel genoeg om met wijzigingen in de
planning om te gaan.
- U hebt administratieve en organisatorische vaardigheden.
Aanbod:
- Een unieke en uitdagende functie met heel wat variatie in een dynamische werking.
- Minimaal een halftijdse tewerkstelling met groeimogelijkheden waarin je volop betrokken zal
worden.
- Verloning conform de gangbare loonbarema’s.
Interesse:
Bijkomende informatie over de kinderboerderij en zelfoogstboerderij is steeds te verkrijgen bij Dhr.
Willem Labeeuw, coördinator van de vzw. (0496/690191)
Stuur uw motivatiebrief met CV tegen uiterlijk 13 oktober 2017 naar vacature@bokkeslot.be.

