
enthousiaste 
ondernemende 
wildfarmer m/v

www.millecouleurs.be zweerdstraat 6, 8900 dikkebus

#wildfarming
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We are farmers, we work wild, we love earth, we do 
wildfarming, bio- and permaculture. We follow the 
rhythm of the micro seasons and the layers of the soil. 
We are LE MONDE, des mille couleurs. A heartworking 
wildfarming terroir that consciously cultivates historical 
herbs, botanical greens, edible flowers and forgotten 
vegetables. A pioneer farming concept that was founded 
more than 20 years ago by Dries Delanote. You can eat, 
share, love the most exquisite flavours of le monde des 
mille couleurs harvest in various respectable restaurants 
& local biomarkets in Belgium and France, where the 
menu respectively resonates with the universe of 
Le Monde, des mille couleurs. 

WIE BEN JIJ ?

Je hebt een hart voor biolandbouw 

en permacultuur en gelooft in de 

waarden van Le Monde des Mille 

Couleurs. Je hebt een opleiding/

achtergrond binnen de (bio-)

landbouw en bent leergierig, 

kritisch en gedreven van aard. 

Je hebt de juiste werkhouding 

met veel verantwoordelijkheidszin 

en opmerkzaamheid. Je werkt 

heel zelfstandig maar bent 

vooral ook een gemotiveerde 

teamplayer. Als Wildfarmer 

ben je flexibel en weet je dat 

werkuren in de landbouw kunnen 

variëren. Je vindt repetitief werk 

en lange dagen geen probleem. 

Daarnaast heb je een sterke 

fysieke conditie, gedisciplineerd 

uithoudingsvermogen en 

uitgesproken enthousiasme.

WAT BIEDEN WE ?

Wij bieden je een contract 

van onbepaalde duur voor 

een voltijdse functie in een 

uniek en vooruitstrevend 

bedrijf, boeiende sector, een 

berg uitdagingen en de kans 

om mee invulling en richting 

te geven aan je eigen job. 

Meer nog: we bieden je een 

prachtige werkomgeving in 

de mooiste velden van de 

westhoek terroir en toffe 

collega-wildfarmers die er 

samen met jou helemaal voor 

willen gaan. Een boeiende job 

met doorgroeimogelijkheden 

en voortreffelijke verloning. 

Startdatum is 

bespreekbaar.

FUNCTIE ?

Als Wildfarmer ben je 

verantwoordelijk voor de teelten 

binnen de serre en in vollegrond 

binnen Le Monde des Mille 

Couleurs, dit in samenspraak 

met Wildfarmer Dries Delanote.

Jullie stellen samen het 

teeltplan op. Je zaait, plant, 

onderhoudt, oogst en plukt. 

Je werkt hiervoor samen met 

het team en stuurt hen aan. 

Als Wildfarmer toon je 

engagement om door te groeien 

en veel passie om mee te 

werken, denken én 

durven. 

INTERESSE ?

Stuur jouw motivatiebrief 

en CV naar Claes David

david@millecouleurs.be 

vermelding ‘LE MONDE 

enthousiaste wildfarmer m/v’

vragen ? 0497 44 77 84


