
MEDEWERKER TUINONDERHOUD (M/V)
Bioboerderij Blauw Kasteel is op zoek naar een medewerker voor het onderhoud van de kasteeltuin 
en de historische moestuin. 

DE WERKGEVER 
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 
Je zal instaan voor het onderhoud van de kasteeltuin en van de ommuurde historische moestuin 
met biologische groenten, kleinfruit, kruiden, bloemen en een hoogstamboomgaard. Dit houdt onder 
andere in: 
- hagen scheren 
- gras maaien 
- wieden 
- planten en oogsten van biologische groenten 
- aanplanten van bloemen en struiken 
- snoeien 
- fruit plukken 
- opruimen en verwerken van tuinafval 

Je zal tevens instaan voor het onderhoud van enkele tuinen op andere locaties. 

In de winter zal je meehelpen met het bosonderhoud. 

PROFIEL 
Je bent: 
- een verantwoordelijk persoon die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken 
- flexibel 
- bereid om je te verplaatsen naar verschillende locaties 
- in het bezit van een rijbewijs 
Je hebt: 
- een goede kennis van bloemen en planten 
- een opleiding en/of voldoende ervaring in tuinonderhoud 
- ervaring met kettingzaag, bosmaaier,... 
Je kunt fysiek zware arbeid aan. 
Kennis van snoeien van kleinfruit is een pluspunt. 
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AANBOD 
- voltijdse tewerkstelling  
- een marktconforme verloning aangevuld met extralegale voordelen 
- een boeiende job met grote zelfstandigheid 
- de voldoening mee te werken aan de verdere realisatie van een kasteeltuin en historische moestuin 

PLAATS VAN TEWERKSTELLING 
Bioboerderij Blauw Kasteel 
Schaperstraat 2 
9860 Scheldewindeke 

Je wordt aangeworven door Denoo BV. 

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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