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MEDEWERKER BIOLOGISCHE TUINBOUW (M/V) - 
BEPAALDE DUUR (OPTIE ONBEPAALDE DUUR)

DE WERKGEVER 
Bioboerderij Blauw Kasteel is op zoek naar een medewerker in de biologische tuinbouw. 

Op bioboerderij Blauw Kasteel in Scheldewindeke worden vooral groenten geteeld. Daarnaast 
grazen er Ardense Voskopschapen op de eeuwenoude weilanden en wordt het bos op 
ecologische wijze beheerd. In de historische moestuin vind je vergeten groenten, kleinfruit, 
kruiden en een hoogstamboomgaard. De biologische groenten worden verdeeld via 
groentepakketten in de regio Gent en Vlaamse Ardennen en via eigen biowinkels. 

Voor meer informatie kan je terecht op www.blauwkasteel.be 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
U helpt mee met ons team bij:  
- het planten, wieden, oogsten van biologische groenten  
- het verkoopklaar maken van de biologische groenten 
- het onderhoud van de serres 
- de verzorging van de kudde schapen (natuurbegrazing) 

PROFIEL 
- opleiding en/of ervaring in de biologische sector is een pluspunt  
- kennis in de biologische tuinbouw 
- je hebt ervaring met het hanteren van landbouwmachines, kettingzaag, bosmaaier, ...  
- gemotiveerd  
- zelfstandig en in teamverband kunnen werken  
- leergierig 
- flexibel 
- fysiek zware arbeid aankunnen 
- in het bezit zijn van een rijbewijs 
  

AANBOD 
- we bieden je een boeiende job waarin je kan meehelpen om een biologisch bedrijf in volle 
ontwikkeling verder te laten groeien 
- voltijdse job van bepaalde duur (tot 31/12/2021) 
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- marktconforme verloning  
- onmiddellijke indiensttreding  

PLAATS VAN TEWERKSTELLING 
Bioboerderij Blauw Kasteel 
Schaperstraat 2  
9860 Scheldewindeke 

Je wordt aangeworven door: 
Denoo BV, met maatschappelijke zetel:  
Schaperstraat 2, 9860 Scheldewindeke 

HOE SOLLICITEREN 
CV en motivatiebrief mailen naar jobs@blauwkasteel.be 

Bij vragen kan je telefoneren naar 0487 41 86 40. Elke werkdag tussen 8u en 17u. 
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