
   

 

 
                                                                                                               

 

Maatwerkbedrijf De Wroeter vzw  
werft aan: 

Begeleider bio-tuinbouw 
 
 

Voorstelling van de organisatie: 

 
De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw is een duurzame en dynamische onderneming die zinvolle 
tewerkstelling en opleiding aanbiedt vanuit respect voor de gelijkwaardigheid en eigenheid van ieder 
mens. We laten mensen groeien en stellen arbeidsvreugde centraal. 
Met een hart voor mens en milieu bouwen we economische activiteiten uit in bioteelt van groenten 

en fruit, groenonderhoud, horeca, verkoop en distributie van korte keten en in diensten aan 

bedrijven. 

 

Functiebeschrijving: 

 

Je bent lid van het begeleidersteam van jouw afdeling en werkt nauw samen met jouw collega 
begeleiders en de technisch verantwoordelijke.  Je werkt onder leiding van het afdelingshoofd. 
 

Als begeleider van de afdeling tuin word je uitgedaagd om dagelijks een team van een 5-tal 

medewerkers te begeleiden en je werk optimaal te organiseren met oog voor kwaliteit op vlak van de 

sociale én economisch doelstelling. Jouw taken situeren zich  binnen: 

-bio-tuinbouw en fruitteelt 
-groenwerken  

 
Je hoofdtaak is: 

- dagelijkse werkvloerbegeleiding als meewerkend begeleider in hogergenoemde taken 
- als specifieke deelopdracht ben je verantwoordelijk voor het machinewerk in de tuinbouw en 

fruitteelt en sporadisch groenwerken 
 

Profiel:  
 
Opleiding: je hebt een relevant bachelor diploma in land- of tuinbouw of gelijkwaardig door ervaring. 
Pedagogische en sociale vaardigheden: je hebt ervaring in het aansturen van een groep én bent 
tevens een teamplayer. 
Organisatievermogen: je kan goed  organiseren  met een accuraat oog voor kwaliteit en  product-
efficiëntie. Zowel op praktisch als op administratief vlak. 
Je beschikt over logisch redeneervermogen en voldoende technisch inzicht om de voortgang van de 
taken systematisch op te volgen. 
Fysiek: je beschikt over de fysieke competenties om dagelijks mee te werken in hogergenoemde 
activiteiten 
.  



   

 

 
 

Aanbod:  
 
Wij bieden jou: 

- een positieve werkplek minimum en bij voorkeur 4/5 voor onbepaalde duur  
- verloning volgens barema PC327 categorie 4 + maaltijdcheques + hospitalisatieverzekering 

(na 1 jaar dienst).   
 

 

Hoe solliciteren: 

 
Vóór 10 juni 2020 
Maatwerkbedrijf De Wroeter vzw 
Tav: Ilse Vanspauwen 
St.-Rochusstraat 8 
3720 Kortessem 
ilse.vanspauwen@dewroeter.be 
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