
 

 

 

 
 
Vacature: Tuinbouwer Het Neerhof 
 
Het Neerhof zoekt een Bio-tuinbouwer (m/v) met 3 à 5 jaar ervaring  
 
 
Gezins- en jeugdboerderij Het Neerhof bestaat als educatief project sinds 1974. Sindsdien 
hebben heel wat kinderen, jongeren en gezinnen uit Brussel en de rand hier hun groene hart 
kunnen ontdekken. Het Neerhof is eigendom van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de 
dagelijkse werking wordt met passie verzorgd door de personeelsleden en vrijwilligers van de 
vzw het Neerhof. 
 
Sinds 2016 is aan de boerderijwerking een tuinbouwproject toegevoegd: BX Grown. Op het 
Neerhof produceren we meer dan 40 verschillende soorten groenten. Daaronder de klassiekers 
(sla, boontjes, spruiten,..) maar we proberen ook minder bekende gewassen te kweken 
waaronder warmoes, boerenkool, postelein, etc. Al onze groenten worden geteeld volgens het 
principe van de bio-landbouw. 
 
Naast de verkoop in onze eigen hoevewinkel wordt een deel van de groenten ook verkocht in 
verschillende bio- en korte ketenwinkels in Brussel en omgeving. 
 
We zijn op zoek naar een gemotiveerde collega-tuinbouwer – mét ervaring, om onze activiteiten 
verder te zetten. Het betreft een voltijdse (5/5) job.  
 
 
Je opdracht: 
 

• Je gaat over het hele teeltverloop, van teeltplan naar zaaibed klaarleggen tot oogsten  

• Je werkt met tractor en machines, je hebt ervaring met plant– en schoffeltechniek  

• Je werkt mee op de oogstdagen en begeleidt daarbij vaak een groep seizoensarbeiders  

• Je neemt regelmatig deel aan overlegmomenten met het Neerhofteam 

• Je volgt voorraden op en plaatst bestellingen 

• Je beheert het project administratief en boekhoudkundig 

• In samenwerking met landbouwer teken je het beste gebruik van het areaal uit 
 
 
Je profiel: 

• Je hebt ervaring en kennis in de biologische (en bij voorkeur biodynamische) tuin- en 
landbouw  

• Je hebt gedegen kennis verworven uit een tuin- en/of landbouwopleiding of door 
ervaring. Misschien ben je wel opgegroeid in de tuin- en landbouw.  

• Je hebt ervaring in tuinbouw. 

• De zorg voor de bodem ligt je nauw aan het hart 



• Je bent een goede organisator en ondernemend 

• Je bent flexibel en ziet er niet tegen op verschillende taken op jou te nemen  

• Je bent een teamplayer en een vlotte communicator  

• Je beschikt over een rijbewijs B 

• Je kan vlot met een tractor en machines werken  
 
 
Ons aanbod:  

• Wij voorzien een aantrekkelijke, uitdagende job met veel groeipotentieel (voor boer & 
bedrijf), verantwoordelijkheid en afwisseling  

• voltijds contract (38u/week)  

• Loonbarema PC 329, b1c 

• Verlofdagen afhankelijk van leeftijd met minimum 22 dagen en collectieve verlofdagen 

• Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding 

• De plaats van tewerkstelling is in Dilbeek  

• Een fijne werkplek met een dynamische en aangename werksfeer  

• Indiensttreding begin januari 2021.  
 
 
MEER INFO? 
Fien Sambaer – 0485 47 29 44 
 
GEINTERESSEERD? 
Motivatiebrief en cv versturen ten laatste op 30 november 2020 naar: 

 
Het Neerhof vzw 
Tav Fien Sambaer 
Neerhofstraat 2 
1700 Dilbeek 
of  fien@neerhof-vzw.be 

 
 
VOOR HET NEERHOF ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, 
GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP 
 
 
 
 
 


