
‘t Schaaphof (Landegem) zoekt freelance medewerker 

administratie 

‘t Schaaphof is een biologisch CSA-bedrijf in Landegem. Wij kweken een 60-tal 

soorten groenten voor afzet via zelfpluk, pakketten, losse verkoop & markten. Dit 

op een stuk grond van 4ha, met een glazen serre van 1700m² & een aantal 

tunnels.  

In 2022 werd het bedrijf omgevormd naar een coöperatieve vennootschap. Samen 

met meer dan honderd gezinnen/aandeelhouders streven we naar een lokale, 

eerlijke, duurzame voedselproductie met nadruk op verbinding met elkaar en het 

land. 

Ook al ligt onze voornaamste activiteit op het veld, achter de schermen zijn we 

vaak bezig met (leden)administratie, mailing, facturatie, bestellingen en 

communicatie.  

We zijn dan ook op zoek naar iemand die ons daarbij kan ondersteunen, en een 

deel administratie kan overnemen.  

Je opdracht: 

• Je staat in voor onze ledenadministratie, zowel voor de pakketten als de zelfoogst. 

Ledenadministratie verloopt al voor een groot deel automatisch via de website. 

Je beheert het systeem, en volgt individuele vragen van leden via mail op. 

• Je beheert (mee) de inbox van info@tschaaphof.be 

• Afhankelijk van je profiel kan het takenpakket aangevuld worden met een deel 

boekhouding en facturatie, of communicatie. 

• Sporadisch neem je mee de organisatie (uitnodiging, mailings, 

aanwezigheidslijsten, aankopen) op van events als workshops, 

ledenvergaderingen etc.  

 

Je profiel: 

• Je kan zelfstandig werken  

• Je werkt nauwgezet en neemt verantwoordelijkheid 

• Je bent gedreven en haalt voldoening uit een overzichtelijke administratie 

• Je hebt een hart voor groenten en biologische productie 

• Je hebt ervaring in minstens één van de bovengenoemde taken 
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 Ons aanbod: 

• Een freelance-contract voor 2 halve dagen per week, liefst niet opeenvolgend 

• Een werkplek op het bedrijf 

• Een plek in een dynamisch team met een aangename werksfeer op een prachtige 

locatie  

  

Lijkt dit iets voor jou?  

Stuur je gemotiveerde brief + CV vòòr 12/02/2023 naar: heleen@tschaaphof.be of 

contacteer ons op 0499/430059 (Heleen) 

De gesprekken vinden plaats op de boerderij in de week van 13 februari.  
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