
CSA-Netwerk vzw is een netwerk van professionele Vlaamse bio-boeren die werken volgens de principes van
'Community Supported Agriculture'. We zijn een jonge en sterk groeiende organisatie die zorgt voor het
samenbrengen, informeren en ondersteunen van onze 65 boerderijen en 12000 deelnemers. Tegelijk willen we de
groei van het CSA-concept stimuleren en in goede banen leiden, zowel onder boeren als bij het bredere publiek.

Om die groei te begeleiden heeft het CSA-Netwerk een projectmatige 4/5 vacature. Dit project loopt tot eind 2021
maar kan mogelijks verlengd worden.

CSA-Netwerk Coördinator

Je functie:
● Je werkt  in overleg met het bestuur om het netwerk zowel intern te ondersteunen als extern verder uit te

bouwen.
● Je onderhoudt nauw contact met de leden CSA-boeren en zorgt voor een passende informatieverstrekking

en dienstverlening, ondersteund door een vlotte interne administratie.
● Je zoekt ook synergie en samenwerking met organisaties zoals BioForum, De Landgenoten, Landwijzer,

Voedsel Anders en onderzoekscentra.
● Je staat in voor de organisatie van workshops, bijeenkomsten en conferenties.
● Je bent het aanspreekpunt voor CSA in Vlaanderen.
● …

Je profiel:
● Wij rekruteren liefst iemand met een sterke affiniteit voor landbouw, voedsel, ecologie en interesse in een

vernieuwend economisch denken.
● Leidinggevende ervaring in het verenigingsleven en goede organisatorische en sociale vaardigheden zijn

sterke troeven.
● Je hebt voldoende maturiteit om in overleg met het bestuur zelfstandig te werken en onze organisatie te

vertegenwoordigen.
● Inzicht in het typische sociale en associatieve economisch gebeuren in de CSA-landbouw is een must.

Ons aanbod:
Je krijgt een passend loon aangevuld met verplaatsingsvergoedingen. Bovenal krijg je de kans om in een groeiende
organisatie met een enthousiast en actief bestuur jezelf te ontwikkelen binnen een boeiende sector waarin
samenwerken een echt werkwoord is. Je werkt vanuit het hippe PAKT, op wandelafstand van het station van
Antwerpen-Berchem.

Spreekt deze vacature je aan?
Bezorg je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 31 augustus 2021 aan info@csa-netwerk.be.

Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij info@csa-netwerk.be.


