Je wil boeren maar je hebt geen grond
Je wil boeren maar je hebt geen tractor
Rawijs biedt je deze kans met ondersteuning van
de coöperatieve vennootschap.
Rawijs erkende CV, zelfoogstboerderij in Lochristi, staat voor “Bewust kiezen voor eerlijke
en lokaal geteelde groenten, in een korte keten. Vers lekker en gezond, het hele jaar
rond“.
Bij Rawijs wordt gewerkt door een hechte, hardwerkende ploeg, waarin respect voor de
medewerker, zorg voor de klant en verantwoordelijkheid voor mens en samenleving
centraal staan.
Om onze activiteiten verder uit te zetten biedt Rawijs de kans aan een gemotiveerde
collega-boer om voltijds samen te werken met het bestaande team.

JE OPDRACHT
●
●
●

Je werkt actief mee in het hele teeltverloop van zaaibed tot oogstklaar
gewas.
Als boer neem je deel aan de overlegmomenten – met het boerenteam,
alsook ook met het Bestuursorgaan van Rawijs CV.
Je bent bereid een beurtrol op te nemen voor de seizoensgebonden
weekendpermanentie.

JE PROFIEL
●

●
●
●
●
●
●
●

Je hebt bij voorkeur ervaring en kennis in de biologische/ biodynamische
landbouw of je hebt een opleiding biologische landbouw gevolgd en staat
te popelen om deze in de praktijk toe te passen.
De zorg voor de bodem ligt je nauw aan het hart.
Je bent een goede organisator.
Je bent flexibel en ziet er niet tegen op verschillende taken op jou te
nemen.
Je bent bereid om indien nodig bijscholing te volgen.
Je bent een teamplayer en een vlotte communicator.
Je beschikt over een rijbewijs B en bij voorkeur rijbewijs G (of bereid dat te
halen).
Je bent bereid om aandeelhouder te worden van de Rawijs CV.

ONS AANBOD
●
●
●
●
●

Wij voorzien een aantrekkelijke, uitdagende job vol verantwoordelijkheid
en afwisseling.
De plaats van tewerkstelling is in Lochristi.
Je stapt in de werking op zelfstandige basis met marktconforme verloning.
Een fijne werkplek met een dynamische en aangename werksfeer.
Via deze job werk je mee aan de duurzame ontwikkeling van onze
maatschappij.

Indiensttreding ten laatste begin januari 2023.
Mail je gemotiveerd schrijven + cv zo snel mogelijk naar info@rawijs.be

