
 
 

Vacature: Ervaren bioboer m/v op Ourobouros cv te Zwalm  
 
 
Ourobouros cv is gelegen in de Zwalmstreek. Onze boerderij is ca. 5 ha groot, en richt zich op de 
korte keten. Naast de fijne biologische groenteteelt (ca. 2 ha, een 70-tal teelten), is er nog 3,5 ha 
boomgaard waarvan een belangrijk gedeelte hoogstam wordt begraasd door een kudde schapen. 
De helende omgeving wordt ook ingezet ter ondersteuning van mensen met een burn-out.  
De coöperatie telt momenteel 4 meewerkende vennoten, drie medewerkers en enkele 
seizoenarbeiders. We werken vanuit een hecht team waarbij ieder specifieke 
verantwoordelijkheden opneemt.  
 
 

Je takenpakket bestaat grotendeels uit:  
 

● Het uitvoeren en opvolgen van het teeltproces. Dit van zaaibed tot oogsten. 
● Het marktklaar maken van onze producten en ondersteuning van de afzet (groentemanden, markt,...). 
● Organiseren en coördineren van de veldwerkzaamheden. 
● Het mee uitbouwen van de coöperatie. 

 
Je profiel: 
  

● Professionele ervaring in de biolandbouw of je bent daarin opgeleid. 
● Je hebt affiniteit met de biodynamische landbouw en coöperatief ondernemen. 
● Je bent een goede planner en houdt altijd het overzicht.  
● Verbindende communicatie is je niet vreemd. 
● Je hebt oog voor kwaliteit en efficiëntie. 
● Een goede fysieke conditie is noodzakelijk. 
● Baktalent is een must ;) 
● Je spreekt vlot Nederlands, tweetaligheid is een troef. 
● Je hebt minimaal rijbewijs B. 
● Verkoopervaring in een winkel en/of op de markt is een pluspunt. 

 
 
Ourobouros biedt een aantrekkelijke en uitdagende job vol met groeikansen en verantwoordelijkheid binnen de 
biologisch dynamische landbouw. Je komt terecht in een keitof team in een mooie omgeving. Je start in 
loondienst volgens barema pc 145.060. In het tweede jaar groei je door naar zelfstandig meewerkend vennoot in 
de coöperatie.  
 
Algemeen: 
 
Je start bij voorkeur vanaf 1 februari 2021 in een 3/5 contract.  
Deze modaliteiten zijn uiteraard bespreekbaar. 
 
Geïnteresseerd?  
 
Stuur uiterlijk tegen 11 januari 2021 je motivatiebrief en je cv naar info@ourobouros.be.  
De sollicitatiegesprekken gaan door op vrijdag 15 januari 2021.  
Bijkomende inlichtingen: Sofie De Valck, 0485 61 65 48 
Reactie te verwachten vanaf 4 januari 2021. 
 

 
 
 

 
MISSIE 
Ourobouros bestaat om samen met de plant 
levensprocessen een plaats te geven.  
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