Biologisch dynamisch
tuinbouwbedrijf “De Blauwe Spie”
zoekt:
Zelfstandig medewerker - (M/V)
DE WERKGEVER
De Blauwe Spie is een kleinschalig tuinbouwbedrijf, met een grote diversiteit aan
soorten. Dat maakt onze werkwijze arbeidsintensief. De Blauwe Spie is dan ook op
zoek naar een zelfstandige medewerker.
Al 30 jaar lang worden biologisch dynamische groenten geteeld op De Blauwe Spie.
We maken daarbij gebruik van natuurlijke bemestingsmiddelen (gecomposteerde
stalmest), houden een goede vruchtafwissling aan en de onkruidbestrijding gebeurt
mechanisch en manueel. Met behulp van natuurlijke preparaten stimuleren we de
levensprocessen in de bodem en de gewassen. Hierdoor groeien gezonde planten die
geen boodschap hebben aan kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Ze zijn
bovendien smaakvoller en langer houdbaar. Wij kiezen voor een dynamisch en
spiritueel engagement. Dit houdt in dat we op zoek gaan naar de verbindende relatie
met mineraal, plant, dier, mens en Schepping, waaruit een niet te vermoeden
samenwerking en ontwikkeling kan ontstaan.
We bieden een ruim assortiment biologische dynamische producten aan waarbij
waarden als oprechte kwaliteit, duurzaamheid, ecologisch verantwoord en
gezondheid centraal staan.
Op Biologisch Dynamisch boerderij De Blauwe Spie worden vooral groenten, niche
groenten, kruiden en eetbare bloemen geteeld. Dit in functie van onze 3 afzetkanalen:
De wekelijkse zaterdagmarkt te Ieper. Het maken en verdelen van groente- en
fruit abonnementjes regio Zuid-West Vlaanderen, kust, Diksmuide en Ieper. Telen
van groenten, kruiden, niche-groenten, vergeten groenten en eetbare bloemen voor de
gastronomie.
Het bedrijf wordt gecontroleerd op biologische en biologisch- dynamische kwaliteit.
De Blauwe Spie voldoet aan alle eisen en ontvangt daarvoor de officiële labels
“biogarantie” en “demeter”
Voor meer informatie mail: info@deblauwespie.be

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als zelfstandig medewerker heb je een uitgebreid takenpakket:
•
•
•
•

Je neemt mee de verantwoordelijkheid bij alle werkzaamheden op het bedrijf,
nl. zaaien, planten, onkruid wieden en oogsten. Dit met diverse
middelen/machines en technieken aanwezig op het bedrijf.
je helpt mee bestellingen klaarmaken voor de gastronomie
je bent medeverantwoordelijk bij het maken van de wekelijkse groente - en
fruit abonnementen.
Je voert logistieke taken uit in samenwerkingsverband.

PROFIEL
Je bent:
• in staat om samen te werken
• werkt graag buiten doorheen alle seizoenen
• stressbestendig
• efficiënt ingesteld in taakuitvoering
• leergierig en verantwoordelijk
Je hebt:
• verantwoordelijkheidszin
• een goede fysieke conditie om op het veld te werken
• uithoudingsvermogen op diverse vlakken
• mensenkennis en kan vlot en vriendelijk met mensen omgaan
• kennis van biologische voeding, groenten en fruit is vereist
• interesse in biologische dynamische landbouw en draagt kwaliteit,
duurzaamheid en gezondheid hoog in het vaandel
• kennis van het Nederlands

AANBOD
•
•
•

zelfstandig statuut in onderling overleg te bepalen
een uitdagend en divers takenpakket
een marktconforme verloning

PLAATS VAN TEWERKSTELLING
Noordwestraat 10, 8647 – Noordschote (Lo-Reninge)

JE WORDT AANGEWORVEN DOOR:
Plaetevoet Johan
Plaetevoet Mattias
Biologisch Dynamisch tuinbouw bedrijf “De Blauwe Spie”,
met maatschappelijke zetel:
Noordweststraat 10, 8647 – Noordschote (Lo-Reninge)

Tel: 051/54 52 77 Gsm: 0498/43 32 38

HOE SOLLICITEREN
CV en motivatiebrief mailen naar info@deblauwespie.be
bel voor een afspraak 0498/43 32 38 (Mattias)

