
 
 
 
 
 
Welkom bij Vaderland. Bij de oude toren in Nederwetten waar Lianne en Joep vorig jaar zijn 
gestart met het realiseren van hun droom: een natuur- inclusieve kringloopboerderij en 
belevingsplek.  
 
 

Vaderland is op zoek naar een Allround Medewerker  
voor +/- 16 uur per week 

 
 
Wat ga je doen? Hoe ziet een dag op Vaderland eruit? 
Je gaat met ons mee oogsten, in de keuken helpen met voorbereidende werkzaamheden, 
pakketten inpakken voor onze klanten en ondersteunen in de winkel.  
 
Wie ben jij? 
We zoeken iemand die het leuk vindt om actief bezig te zijn met verse producten. Je hebt 
een praktische kijk op je werkzaamheden. Je bent proactief en zelfstandig, werkt effectief en 
netjes en hebt een optimistische houding. Het is een pre als je kan factureren voor je 
werkzaamheden. 
 
In het kort: 

• Ben je pro-actief en pak je de klussen op die je tegen komt/worden gegeven.  
• Zorg je dat achter de schermen alles goed loopt, wordt ingericht en aangevuld. 
• Kan je inschatten wat er nodig is in de winkel, ook als het druk is (stressbestendig) 
• Werk je gemakkelijk zelfstandig en ook in overleg met Lianne, Joep en de vrijwilligers  
• Ben je praktisch ingesteld en denk je oplossingsgericht.  
• Passie voor voeding/verbouwen van groente is een pre. 

 
Je bent 12-24 uur in de week beschikbaar, in ieder geval op donderdagmiddag en vrijdag. Op 
vrijdag werk je van 9.00-17.30u, de andere werkdagen en tijden gaan in overleg.   
 
We bieden: 
Een natuurlijke, inspirerende en voedende omgeving. Met een bewust en rijk team van 
enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. Je krijgt een salaris op basis van leeftijd, 
uitgaande van een minimum loon. Daarnaast bieden we een voedzame en lekkere lunch 
tijdens werktijd. 
 
Kom jij ons team versterken? 
Pas jij in dit profiel, of ken je iemand die geknipt is voor deze taak? Vertel ons  
in een kort berichtje van 5 regels waarom je dit wilt en stuur het naar Lianne. 
Via mail naar info@vaderland.nu of een appje naar 0641777440.  


