Lindenhoff Open Tuin BV
zoekt
Werkbegeleider
Op onze boerderij in Baambrugge telen we groenten, verzorgen we vee en beheren we een groengebied.
De Open Tuin is een bijzondere plek die onderdeel is van Familiebedrijf Lindenhoff. Lindenhoff heeft
diverse bedrijven die zich richten op authentieke voeding. Bij Open Tuin produceren we, met mensen die
een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een uitgebreid assortiment aan groenten, bijzondere kruiden en
bloemen. Deze zijn bestemd voor de horecaklanten van Lindenhoff.
Voor ons team zijn we op zoek naar een harde werker die niet vies is van vuile handen.
In samenwerking met onze tuinder en zorg coördinator zorg je voor de nodige structuur en een veilige
werkomgeving waarbinnen mensen met een verslaving en of psychische aandoening kunnen bouwen aan
hun herstel.
Wie past bij ons?
-

Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau;
Je hebt persoonlijk overwicht en weet op een positieve manier teamleden te motiveren;
Je vindt het fijn om in een klein team te werken;
Je weet aan te sluiten bij mensen met een verslaving en/of psychische problematiek;
Je houdt van werken met je handen en hebt misschien wel wat ervaring in de agrarische sector;
Anderen noemen jou betrouwbaar en stabiel;
Je hebt een positieve en proactieve werkhouding. Als je dat hebt, kunnen wij je alles leren.
Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Wil jij op een fantastische landelijke locatie in een klein team werken, waar een flink tempo de dagelijkse
gang van zaken is en we bijzondere producten telen? Dan zoeken we jou!
Wat biedt Lindenhoff Open Tuin?
-

-

Een baan waar je veel kunt veel leren;
32uur per week | werkdag van 8uur tot 17uur|per 1-9-2021;
Salaris conform CAO;
Een proefdag, referentiecheck en het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag zijn verplichte
onderdelen van de procedure. Het betreft in eerste instantie een contract voor de duur van een half
jaar met uitzicht op een vast contract.
www.lindenhoff.nl – hier kan je veel over ons bedrijf lezen.

Zie jij jezelf de komende jaren werken als zorgboer? Reageer dan voor 19juni en vertel ons meer over jezelf
in een motivatie brief en CV. Reacties per e-mail naar dhr. Jonathan Vink | opentuin@lindenhoff.nl |
Rijksstraatweg 21 - 1396 JC Baambrugge - T: 06 16 427 790

