
 

VACATURE SEIZOENSARBEIDER BIJ BIOLOGISCH TUINBOUWBEDRIJF 

GRONDSMAAK IN KONTICH. 

(3 DAGEN/WEEK) 

 

WIJ ZIJN. 

 

CSA Grondsmaak is een zelfoogsboerderij in Kontich. We telen heerlijke 
biogroenten, kruiden en bloemen en dat op een oppervlakte van 1,5 ha. Het 
hele jaar door oogsten 130 gezinnen groenten, op het veld en in de tunnels, 
voor dagelijks gebruik. Wij bewerken de bodem, zaaien, planten en verzorgen 

de groenten tot ze oogstklaar zijn. 

De filosofie achter Grondsmaak is gebaseerd op Community Supported 
Agriculture, gemeenschapsondersteunende landbouw. 

Community: De verbinding met de lokale gemeenschap. De wisselwerking tussen 
onze onze deelnemers is van cruciaal belang. 

Supported: Centraal op ons veld staat de ondersteuning van elkaar en de 
zorg voor de omgeving en voor de aarde. 

Agriculture: We telen een zeventigtal verschillende groenten, kruiden en 
klein fruit. 

WIJ ZOEKEN. 

Gemotiveerde boeren en boerinnen die willen meewerken aan ons verhaal en 
een aanvulling zijn voor ons team. 

Het takenpakket bestaat o.a. uit grondbewerking zoals wieden, schoffelen, 
zaaien, planten en oogsten. Op termijn en na een gunstige evaluatie kan het 

takenpakket uitgebreid worden. 

JOUW PROFIEL. 

Je hebt een goede fysieke conditie. 

Je hebt zin voor initiatief. 

Je kan zelfstandig maar vooral ook in team samenwerken. 

Je bent bereid om te leren en ingroeien in het bedrijf. 

Je bent nauwgezet, stipt en hebt een oog voor kwaliteit. 

Je bent communicatief en eerlijk. 

Theoretische achtergrond en ervaring in de tuinbouwsector zijn een plus. 



WIJ BIEDEN. 

 

Een boeiende job waarin je meehelpt om een biologisch bedrijf in volle 
ontwikkeling verder te laten groeien. Je wordt tewerkgesteld via de gekende 
plukkaart regeling. Je werkt 3 dagen per week, 7 uur per dag (van 9 uur tot 

17 uur). De dagen en het loon gebeuren in onderling overleg. 

Vanaf april tot september 2022. 

SOLLICITEREN OF MEER INFO. 

Mail je cv en een korte maar oprechte motivatiebrief naar 
grondsmaak@gmail.com. 


