
 
 

Hof ter Dreef is een kleinschalig gecertifieerd biologisch tuinbouw initiatief in 
Meise. We kweken een grote diversiteit groenten, fruit, kleinfruit en kruiden. 
We houden legkippen en vleeskippen. We verkopen zoveel mogelijk via de 
korte keten en lokaal: dit via onze hoevewinkel en een systeem van 
groentepakketten. 

Wil je Hof ter Dreef meehelpen uitbouwen als vaste medewerker of wil je op 
termijn een eigen kleinschalige tuin & landbouwproject starten en hier 
ervaring komen opdoen zoals onze vorige medewerkers Davy (Vlinderveld 
CSA, Zemst) en Jon (Kleinaart, Ulbeek)? Dan is ons project misschien iets 
voor jou. We zijn op zoek naar een gemotiveerde en gepassioneerde 
medewerker/toekomstige collega-bioboer. Het betreft een minimale 3/5 tot 
voltijdse (5/5) betrekking. Kennismaken kan via info@hofterdreef.be. 

Je opdracht: 

• Je werkt mee in het hele teeltverloop: teeltplanning, zaden bestellen, 
zaaibed klaarleggen, oogsten, wieden, schoffelen en pakketten 
samenstellen. 

• Je werkt met kleine machines zoals de BCS motocultuur, quick-cut 
Greens Harvester, Tilther, six row seeder, Jang seeder   

• Je begeleidt tijdens het hoogseizoen seizoenarbeiders of vrijwilligers 

Je profiel: 

• Je hebt een basiskennis: verworven uit ervaring, interesse of een 
landbouwopleiding (bv. Landwijzer of NAC). 

• Je bent super gemotiveerd om in een biologische kleinschalig 
landbouwbedrijf aan de slag te gaan en gelooft in dit groeiende veld. 

• Je hebt zin om bij te leren en je hebt een “goede werkethiek”  
• Je kan zelfstandig werken en hebt verantwoordelijkheidsgevoel 
• Je hebt zin voor organisatie 
• Je past binnen een kleine structuur 

 



• Je beschikt over een rijbewijs B omdat we via het openbaar vervoer 
moeilijk bereikbaar zijn 

• Je bent flexibel en staat ervoor open dat de werkuren worden bepaald 
door de seizoenen. (Piek zomer, dalen winter).  

  

Ons aanbod: 

• Wij voorzien een aantrekkelijke en uitdagende job met veel 
groeipotentieel (voor boer & bedrijf), verantwoordelijkheid en 
afwisseling. 

• Je komt in loondienst met een conforme verloning  (PC 145).  
• Een fijne werkplek met een dynamische en aangename werksfeer. 
• Mogelijkheid tot bijscholing in de winter door middel van cursussen en 

infodagen. 
• Veel zelfstandigheid 

  

Stuur je gemotiveerde brief + CV naar Guy & Stephanie 
(info@hofterdreef.be) of beter, spring gewoon eens binnen om kennis te 
maken.  

	


