
 
 
 
 
 
 
 

De Vroente cvba zoekt een mede-winkelverantwoordelijke voor de 
Lousbergmarkt te Gent 

 
De Vroente cvba (De Kollebloem, De Zonnekouter en Ourobouros) baat een coöperatieve 
boerderijwinkel uit in de overdekte Lousbergmarkt in Gent van maandag tot en met zaterdag. Dit 
wordt gedragen door een team van 6 mensen, die hiervoor nauw samenwerken met de Vroente-
boerderijen. 
 
We zijn op zoek naar een mede-winkelverantwoordelijke, contract onbepaalde duur voor 
32u/week, bij voorkeur te starten 2e helft oktober. 
 
Doelstelling: 
Verkoop aan eerlijke prijzen van kwaliteitsvolle biodynamische groenten en fruit van cvba de 
Vroente, aangevuld met biologische producten van collegaboeren. 
Uitbouw van een rechtstreekse band tussen consument en producent en het verhaal van de 
boerderijen bij de klanten brengen. 
 
Functieomschrijving: 
- Je staat samen met je andere collega’s in voor het goede verloop van de winkel; kassa, 

klaarzetten en opruimen winkel, aanvullen van de winkel 
- Je plaatst winkelbestellingen en zorgt voor de juiste prijszetting 
- Je informeert klanten over de verschillende groenten en fruit over hun herkomst en hun 

gebruik 
- In afspraak met je collega’s sta je eventueel in voor opmaak uurroosters, voorbereiding en 

opvolging boekhouding, opmaak en betalen van facturen, interne en externe communicatie, 
inrichting winkel, uitschrijven van recepten 

- Je bouwt mee aan de zichtbaarheid en het verhaal van cvba de Vroente 
- Je volgt initiatieven van derden die tot doel hebben bio(dynamische) landbouw en  korte 

keten te bevorderen 
- Je neemt deel aan teamvergadering, boerderijvergaderingen en de Raad van Bestuur, 1x per 

jaar ga je mee op planningsweekend 
 
Profiel :  

- Zelfstandig en creatief kunnen ondernemen 

- Nauwgezet en zin voor orde  
- Oog voor kwaliteit van groenten en fruit, kennis van de producten en hun bereiding 

- Communicatief naar klanten en medewerkers, vlot in gesprek kunnen gaan met de klanten 

- Vertrouwd met economisch denken (correcte prijszetting, rendabele uitbating, afstemmen 
van bestellingen, omgaan met overschotten) 

- Kennis van biologische landbouw (boerderijervaring is een meerwaarde), verbinding met 
biologisch-dynamisch landbouw en voedingskwaliteit 

- Goed kunnen samenwerken, loyauteit naar de Vroente-boeren, bereid om onder de koepel 
van De Vroente te werken 

- Een goede fysieke conditie 

- In de buurt wonen is een pluspunt 
 
 

 



Algemeen : 
- Je start bij voorkeur op 15/10/2020. 
- Je werkt 4 dagen per week (in overleg te bepalen), 2-wekelijks werk je op zaterdag 

 
Geïnteresseerd?  
Stuur voor 29/09 je motivatiebrief en cv naar winkel@vroente.be 

Bijkomende inlichtingen: in de winkel 0489 22 32 54 of Ruben Segers, 0474 88 40 69 
 
 
 
 


