Vacature Herenboeren boer
Voor een nieuwe locatie van een Herenboerderij in de
omgeving van Breda zijn wij op zoek naar een agrarisch
bedrijfsleider voor een kleinschalig, gemengd boerenbedrijf.
Op het kleinschalige bedrijf worden o.a. groenten, fruit en
vlees geproduceerd voor de Herenboeren, zijnde 200
huishoudens die in deze boerderij investeren en als
coöperatie gezamenlijk eigenaar zijn van hun kleinschalige
Herenboerderij.
De agrarische bedrijfsleider waar wij naar op zoek zijn, is de
‘waard’ van de Herenboerderij. Als agrarisch bedrijfsleider
plan, coördineer, stuur en controleer je de uitvoering van alle
landbouwkundige werkzaamheden tot en met de oogst en
uitlevering/distributie. Je doel is om op circa 20 hectare
grond kwalitatief goed eten te produceren dat smaakvol is en
voldoet aan de wensen van de community én samengaat met
de natuurwaarden op en rond het bedrijf.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de landbouwkundige
zaken omtrent administratie en wetgeving, zoals de
gecombineerde opgave, mestboekhouding en andere
verplichte zaken.
Belangrijke taken zijn:
Het telen van de gewenste groenten en fruit en het
waarborgen van een goed verloop van de teelt;
	Het verzorgen van de runderen, varkens en kippen en het
waarborgen van hun gezondheid tot aan de slacht;
	Het plannen c.q. uitvoeren van de benodigde
werkzaamheden rondom het bewerken van de grond,
zaaien, oogsten, bewaring/opslag en uitlevering/
distributie. Daar waar nodig of gewenst kan de hulp
ingeroepen worden van de community of externen;
	De Herenboerderij beheren als sfeervolle plek met
beleving;
	Het bijhouden van een deugdelijke administratie en
andere wettelijk verplichte zaken;
	Onderhouden van een goede relatie met het bestuur van
de coöperatie en de community;
	Meedenken in het organiseren van activiteiten ten behoeve
van community building;
Als ambassadeur optreden van het Herenboeren-concept;
Kennis uitwisselen met andere Herenboerderijen;
Blijven studeren, gemiddeld één dag per maand.
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Functie-eisen:
Voor de invulling van de vacature zijn wij op zoek naar een
sociale, innovatieve, gedreven, praktische, pragmatische en
zelfstandige kandidaat die:
Werkt op HBO werk- en denkniveau;
Een aantal jaren relevante praktische ervaring heeft;
	Goede feeling heeft voor de teelt van diverse gewassen en
de verzorging van vee;
	Over goede sociale en communicatieve vaardigheden
beschikt;
Een besluitvaardige en praktische instelling heeft;
Interesse heeft in innovaties en direct contact met de klant.
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Functieaanbod:
Een aanstelling op een kleinschalig agrarische bedrijf dat
groenten, fruit en vlees produceert voor de 200 huishoudens
die lid zijn van de coöperatieve Herenboerderij. Een fulltime
en parttime aanstelling behoort tot de mogelijkheden. Er is
een gezamenlijke motivatie om kwalitatief goed en smaakvol
eten te produceren en te weten hoe het geproduceerd is
en waar beleving, ecosystemen en een sfeervolle locatie
belangrijke kernwaarden zijn.
Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en bedraagt
maximaal € 3.500,- bruto per maand.
Gewenste ervaring:		 minimaal 2 jaar
Aantal uren per week:		fulltime
Opleidingsniveau:		MBO+/HBO
Rijbewijs:		 B en E
Computervaardigheden:		goed
Functievoorwaarde:
De boer van de Herenboeren is nooit uitgeleerd. Een
voorwaarde voor een aanstelling is dat hij/zij bereid is tot
continue (bij)scholing, stages en coaching door en met
collega’s en andere deskundigen. Als voorwaarde geldt ook
dat de door Herenboeren Nederland geïnitieerde cursus met
goed gevolg is afgerond.
Informatie en sollicitatie:
Tot slot, heeft u vragen met betrekking tot deze functie,
neem dan contact op met Geert van der Veer, voorzitter
Herenboeren Nederland via Geert@Herenboeren.nl of
06 – 10 96 05 31. Sollicitaties kunt u binnen drie weken
per mail richten aan info@Herenboeren.nl.
Nadere informatie over Herenboeren staat ook op:
www.Herenboeren.nl.
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