
‘t Schaaphof (Landegem) zoekt seizoenarbeiders 

‘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. 

Om de activiteiten op het land tijdens het hoogseizoen vlot te laten 

verlopen zijn we op zoek naar gemotiveerde en gepassioneerde 

seizoenarbeiders voor gemiddeld 3 dagen per week. 

Ons bedrijf is vlot bereikbaar met de trein vanuit station Gent-Sint-

Pieters. 

 

Je opdracht: 

• Je werkt mee op het veld, in de serre en tunnels: zaaien, planten, wieden, 

oogsten, spoelen, pakketten samenstellen, snoeien van vruchtgewassen, ...  

En/of  

• Je transporteert onze groenten en pakketten naar hun bestemming (depots, 

winkels en restaurants) 

En/of 

• Je helpt mee op de markt in Drongen op zaterdag 

Je profiel: 

• Je bent gemotiveerd om in een biologisch kleinschalig landbouwbedrijf aan de 

slag te gaan 

• Je doet graag fysiek werk 

• Je kan zelfstandig werken  

• Je vindt repetitief werk geen probleem 

• Je bent flexibel en staat ervoor open dat de werkuren/dagen soms kunnen 

variëren (schommelende werkdruk of extreme temperaturen) 

• Ervaring in de biologische groenteteelt is een pluspunt 

• Je beschikt over een rijbewijs B 

• Je kunnen vrijmaken op zaterdag is een pluspunt 

about:blank


 Ons aanbod: 

• Een tewerkstelling met plukkaart voor 3 dagen per week (maandag, dinsdag en 

donderdag) van maart t.e.m. september 2023 (kans op verlenging) 

Of 

• Een tewerkstelling met plukkaart voor 2 dagen per week (maandag, donderdag 

of zaterdag) van maart t.e.m. september 2023 (kans op verlenging) 

 

• Een fietsvergoeding 

• Een fijne werkplek met een dynamische en aangename werksfeer 

  

Interesse?  

Stuur je gemotiveerde brief + CV vòòr 05/02/2023 naar: annelies@tschaaphof.be 

of contacteer ons op 0485/15.23.36 (Annelies) 

De gesprekken vinden plaats op de boerderij in de week van 6 februari.  

mailto:annelies@tschaaphof.be

