Biologisch-dynamisch bedrijf
VOF Schrijver-Kollewijn
Rijperweg 16a
1744 HK Sint Maarten
+31(0)224-563535

Zin om de handen uit de mouwen steken voor een duurzame wereld? Geen files, voldoende beweging
en de wind in de haren? Twijfel niet langer, wij zoeken collega’s!
Meewerkend voorman/vrouw kas (fulltime)
We zijn een bedrijf met een heldere basis: een kloppende relatie tussen landschouw, natuur en mens.
Dit doen wij nu al bijna vijftig jaar. Kernbegrippen hierin zijn ruimte, rust, regionaal en ‘rond’
(kringloop).
We hebben een goedlopende bedrijfswinkel, een kas met prachtige blad- en vruchtgewassen en 75
hectare akker- en tuinbouw waar zo’n veertig verschillende soorten groenten, kruiden, aardappelen
en graan worden geteeld. Onze groenten gaan voornamelijk naar bio-groothandels.
Ons team bestaat uit circa 10 medewerkers met een flexibele schil aan scholieren en stagiaires. In het
hoogseizoen breidt deze groep zich uit met seizoenskrachten. Er wordt zoveel mogelijk gezamenlijk
pauze gehouden in de bedrijfskantine. De sfeer is ontspannen en laagdrempelig.
Omschrijving van de functie
Wij zoeken iemand met ambities in de biologische kasteelt. Wat we nodig hebben is een collega die
graag bezig is met de zogenaamde fijne teelten, denk aan winterpostelein, diverse kruiden maar ook
aan bosuitjes, tomaten en komkommers. Voor de kas moet je gestructureerd kunnen werken en
flexibel zijn tijdens seizoenspieken en warme periodes (tropenrooster).
Wij zouden het liefst iemand aan ons team toevoegen met brede ervaring. Deze persoon is in staat om
een teeltplanning te maken, om de gewassen goed te verzorgen en tijdens het oogsten en verwerken
van de groenten het voortouw te nemen. Hierbij schakel je soepel met de collega leidinggevenden.
Je profiel:
-

Je bent minimaal MBO geschoold, bij voorkeur op het gebied van (BD)landbouw
Je bent leergierig, netjes en zelfstandig
Leidinggeven aan een klein team heb je ervaring mee/gevoel voor
Het gezamenlijk resultaat heb jij scherp in het vizier en je begrijpt dat er flexibiliteit van je
gevraagd wordt

Wat mag je van ons verwachten
Wij bieden een verantwoordelijke functie in een solide bedrijf. Elke dag is anders! Flexibiliteit,
diversiteit en kwaliteit, in de brede zin van het woord, zijn kenmerkend voor ons productieproces. Wij
bieden een salaris dat in overeenstemming is met opleidingsniveau, ervaring en wat in lijn ligt met de
algemeen geldende salarissen in de sector. Je hebt een ruime mogelijkheid je verder te ontwikkelen
en de lijnen zijn kort. Je gaat een dienstverband aan met V.O.F. Schrijver-Kollewijn.
Informatie en sollicitatie:
De werkzaamheden worden uitgevoerd op het terrein van De Lepelaar of op een van de nabijgelegen
stukken land. Benieuwd naar deze functie of ons bedrijf? Mail naar info@delepelaar.com of bel naar
+31(0)224 563535.
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