Vacature projectleider – Ketenproject – Biologische groenten van zaadvaste
rassen in de winkel, bier met lokale biologische gerst aan de tap
BIOSANO is een snelgroeiende groothandel biologische voeding, dranken, cosmetica en
zaadgoed. Het bedrijf is gelegen te Wommelgem. Wij zijn zowel actief in de sectoren retail als
foodservice. Bovendien zijn we vertegenwoordiger in de Benelux van Bingenheimer Saatgut, met een
breed assortiment aan biologische en biologisch-dynamische zaden voor de professionele en
hobbyteelt van groenten, kruiden en bloemen, van zaadvaste rassen.
Hobbytuinders kunnen voor de biologische zaden op onze webshop www.mijnbiotuin.be terecht.
Biosano is ook verdeler van Belgische biologische bieren en we beheren sinds kort het bier Gageleer,
ontwikkeld in samenwerking met Natuurpunt. Voor Gageleer werken we zoveel mogelijk met lokaal
geteelde gerst. Hiervoor zijn we in nauw contact met de betrokken landbouwers.
We willen nu met Biosano de stap maken naar verdeling van biologische groenten en kruiden. Samen
met een aantal professionele tuinders met interesse voor de biologisch-dynamische landbouw
bekijken we hoe we hun kwaliteitsvolle groenten en kruiden toegankelijker kunnen maken voor
horeca en natuurvoedingswinkels. Samen met de tuinders en mogelijk enkele chefs en winkeliers
bouwen we een visie uit rond kwaliteitsvolle voeding en zetten we een logistiek systeem op om de
groenten te verdelen.
Voor bovenstaande projecten , zijn we op zoek naar een deeltijdse projectleider, minimum 2
dagen/week (bespreekbaar)
UW FUNCTIE
U leidt het project “Biologische groenten van zaadvaste rassen in de winkel”. U brengt medewerkers
van Biosano, betrokken tuinders, chefs en winkeliers samen en begeleidt het proces om samen met
Biosano tot een gemeenschappelijke visie te komen rond “kwalitatieve voeding”, inclusief socioeconomische aspecten.
U werkt, in samenwerking met de zaakvoerder van Biosano, een logistiek systeem uit voor de
verdeling van de groenten van de betrokken tuinders naar collega-tuinders, chefs en
natuurvoedingswinkels.
U staat in voor de ontwikkeling van een communicatie-strategie voor dit project.
U realiseert in eerste instantie een proefproject in het seizoen 2017.
Voor het biologische bier Gageleer bent u verantwoordelijk voor het contact met de landbouwers en
het optimaliseren van de brouwgerst-keten (teelt, opslag, mouterij, brouwerij): aanspreken nieuwe
telers, rassenproeven organiseren,…
U ondersteunt de werking rond biologische zaden van Biosano bvba door deelname aan
beurzen/open dagen en inhoudelijke ondersteuning aan de verdere uitbouw van de webshop
www.mijnbiotuin.be.

UW PROFIEL
U bent vertrouwd met de biologische en/of biologische-dynamische landbouwsector en bent
geïnteresseerd in vernieuwende inzichten rond ecologische en socio-economische duurzaamheid en
de concrete toepassing daarvan.
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U bent dynamisch en communicatief en houdt ervan om mensen samen te brengen in concrete
projecten.
U heeft ervaring met procesbegeleiding waaraan verschillende partners deelnemen, bij voorkeur in
de landbouw- of voedingssector.
U heeft ervaring met voedingsketens: het begeleiden of opstellen van teeltplannen, inkoop/verkoop,
contacten/contracten met de markt.
U neemt graag initiatief, u kan werken volgens een goed uitgekiende structuur, u bent
resultaatgedreven en u rapporteert op een georganiseerde manier.
U bent bereid zich flexibel in te zetten ter ondersteuning van Biosano bvba, waar het gaat om
bovenstaande projecten en onze werking rond biologische en biologisch-dynamische zaden.
ONS AANBOD
Een boeiende en uitdagende functie in een snelgroeiende KMO, binnen een jong team
Bij welslagen van het proefproject vooruitzicht op verlenging, mogelijks full-time.
Competitief loon in functie van jouw ervaring.
Wil je graag werken in een jonge KMO waar jouw mening telt? Waar je kan meedenken en
meegroeien?
Solliciteer dan snel, vóór 19 april ter attentie van Lode Speleers, via vacature@biosano.be
Voor meer bedrijfsinfo: www.biosano.be
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