
  

 

Tuinderij De Volle Grond zoekt tuinder  

 
Ben jij een ervaren en bevlogen tuinder die graag met mensen werkt? Kun je het 

overzicht houden op een kleine maar diverse tuin met veel teelten en veel 

verschillende mensen? Ben je flexibel en werk je graag in een klein team?  

Dan hebben wij een prachtige werkplek voor je. Wegens vertrek van de huidige 

tuinder zoeken we een nieuwe ondernemer. 

 

Wij zijn een biologisch tuinbouwbedrijf op een historische moestuin op Landgoed 

Amelisweerd nabij Utrecht. Op 1 hectare zavel telen we een breed scala aan 

groenten, kruiden, klein fruit en bloemen. Er is veel handwerk en weinig 

mechanisatie. De afzet loopt via groente abonnementen en een restaurant. Hoewel 

geen zelfoogsttuin, zijn we wel een Pergola/CSA bedrijf. 

We hebben een intensieve zorgtak en werken daarnaast met veel vrijwilligers. Als 

tuinder run je het bedrijf samen met de zorgondernemer, je wordt onderdeel van de 

maatschap.  

 

Taak-functieomschrijving  
 

- Vollegronds groente telen op biologische wijze. Verantwoordelijk voor het 

teeltplan, de planning, en voor het overzicht over de circa 50 teelten. 

- Regelen van de afzet via het restaurant en via de groenteabonnementen: 

samenstellen pakketten, wekelijkse communicatie naar de leden, 

abonnementen administratie 

- Begeleiden van vrijwilligers en stagiaires bij het werk op de tuin 

- Onderhouden van de cultuurhistorische moestuin 

- Je werkt in alles samen met je mede ondernemer, maar je bent 

eindverantwoordelijk voor teelt en afzet.  

- Je doet de (basis) boekhouding van het bedrijf 

 

Functie-eisen: 
 

- Aantoonbare kennis van en ervaring met de biologische groenteteelt, bij 

voorkeur opleiding biodynamische landbouw (Warmonderhof) 

- Ervaring met het aansturen van vrijwilligers, communicatief sterk 

- Minimaal HBO werk- en denk niveau 



  

- Gestructureerd, goed overzicht kunnen houden, zowel voor wat betreft de 

tuin als administratief. 

 

- Goed kunnen samenwerken, goed kunnen relativeren, gevoel voor humor, 

zelfstandig, flexibel, kunnen aanpakken, geïnspireerd, gemotiveerd, 

doorzettingsvermogen, een echte ondernemer 

- Woonachtig in de omgeving of bereid hier naartoe te verhuizen 

- In bezit van rijbewijs B 

- Onze voorkeur gaat uit naar een vrouw. 

 

 

Wij bieden:  

 
Een schitterende tuin op een toplocatie midden in het land.  

Een plek als mede-ondernemer in een uitgebalanceerd, stabiel bedrijf met goede 

verdiensten.  

Een klein hecht team van bevlogen collega’s 

Een prima werksfeer  

 

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je sollicitatiebrief met CV voor 10 

september naar: info@tuinderijdevollegrond.nl  t.a.v. Mieke en Gertjan. 

De functie kan eventueel ook vervuld worden door twee parttimers.  

 

Meer informatie over ons bedrijf: www.tuinderijdevollegrond.nl 
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