
Met jou Door jou Voor jou

Werken voor ‘t Hertsveld, dat 
betekent deel uitmaken van een 
leuk team! 

Kan jij je vinden in deze waarden?
Dan hebben we een match!

• Hands-on mentaliteit 
• Gemotiveerd
• Flexibel

Seizoenarbeid groententeelt (m/v/x)
Hoevewinkel ‘t Hertsveld - Via Werkers

Ann en Stijn Van de Voorde baten een tuinbouwbedrijf uit, dat spinazie,
primeuraardappelen, spruiten, erwten, venkel en boontjes teelt. Deze
vermarkten ze via Belorta. Ze hebben ook een hoevewinkel, waardoor ze hun
producten recht van ‘t veld kunnen aanbieden. 

Momenteel zijn ze op zoek naar twee helpende handen, die zich inzetten voor het kuisen en 
sorteren van de spruiten. Deze worden machinaal geoogst en manueel gekuist. Deze arbeid vindt 
plaats in overdekte ruimtes.

Je kan meteen aan de slag en werkt tot en met februari.

Je motivatie is het 
allerbelangrijkste voor ons! 
Wel zijn er een paar dingen die je 
moet weten als je deze functie 
graag wil invullen:

• Je bent gemotiveerd om te 
werken in de groenteteelt en 
werkt hier goed samen met 
andere werkkrachten.

• Je kan fysiek zwaardere arbeid 
aan.

• Vroeg in de ochtend starten (6u) 
is geen probleem voor jou.

• Werken in weer en wind schrikt 
jou niet af.

• Er zijn geen vereisten op het vlak 
van diploma, ervaring of niveau 
Nederlands.

Naast een bangelijke job en fijne 
collega’s mag je ook nog dit 
verwachten:

• Werken met dagcontracten met 
gelegenheidsformulier 
(plukkaart). Dit gedurende 65 
dagen (= 3 maanden).

Als de kaart vol is, kan je als 
arbeider aan de slag met 
weekcontracten. Ook 
mogelijkheid tot vast contract.

•  Voorwaarden plukkaart:
- vluchtelingenkaart of 

Belgische nationaliteit
- dit jaar nog geen 65 dagen 

gewerkt in land-en 
tuinbouw of horeca

- voorbije 180 dagen niet als 
reguliere werknemer 
gewerkt in land- en 
tuinbouw of horeca

• Starten om 6u. Maximum 11 uren 
per dag werken (= 50 uren per 
week). 

• Bruto uurloon van 9,35 euro (= 
netto 8,31 euro ).

Hoevewinkel ‘t Hertsveld

Hertstraat 6

2811 Leest

De werkplek is bereikbaar met 
de fiets. 25 minuten vanuit 
Mechelen centrum.

Er zijn verschillende bussen die 
halt houden in de buurt. 

Je kan je wagen er parkeren.
Aan het station kan je de bus 
nemen naar de hoevewinkel.

www.hoevewinkelthertsveld.be
www.werkers.be 


