
 
  

De Noorderhoeve is niet zomaar een boerderij!  

Hier staat vitaliteit van mens, dier, plant en aarde voorop. Wil jij daar jouw bijdrage aan leveren?  

  

Wij zoeken ter vervanging van zwangerschapsverlof vanaf juni een  

  

Werkbegeleider Zuivelverwerking   

  

voor het dagelijkse werk in de begeleiding van de cliënten en het werk in de zuivelverwerking.   

  

 Wie zijn we?  

De Noorderhoeve is een zorginstelling met een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf.   

Bij ons werken gemiddeld ruim 40 mensen uit diverse doelgroepen met een ondersteunings-, educatie- of 

reïntegratievraag. Op onze 2 woongroepen wonen in totaal  17 mensen met een verstandelijke beperking 

en/of psychiatrische problematiek. 

   

Wat zoeken we?  

We zijn voor het team van de zuivelverwerking op zoek naar 1 of 2 enthousiaste en sociaal vaardige 
werkbegeleider(s). Dagelijks wordt de melk van onze eigen koeien verwerkt in onze zuivelwerkplaats tot o.a. 

yoghurt, karnemelk en kaas.  

In deze functie combineer je het begeleiden van cliënten met het maken van 

 diverse zuivelproducten. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van de werkzaamheden, het aansturen en 

monitoren van de cliënten en het produceren van de zuivelproducten. 

 

Wat vragen we? 
• Ervaring met begeleiding van mensen met een ondersteuningsvraag  

• Relevante opleiding op MBO niveau 3: SPW en/of agrarische- voedingsopleiding 
• Je weet van aanpakken én houdt van fysiek werk  

• Hygiënisch en zorgvuldig werken  
• Sociaal vaardig, empathisch vermogen  

• Kan leiding ontvangen en opdrachten zelfstandig uitvoeren  
• Ervaring- en/of affiniteit met zuivelverwerking, technisch inzicht is een pre 

• Flexibel inzetbaar  
• Beschikbaar voor minimaal 3 maanden vanaf juni, daarna gedeeltelijk blijvend vervang mogelijk 

 

Functieomvang: 14-31 uur | Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Gehandicaptenzorg 

Werklocatie: Duinweg 125, 1871 AH in Schoorl  

Op basis van de motivatie en ervaring van de kandidaten, wordt er bepaald of we 1 of 2 kandidaten gaan 

inzetten voor deze functie. Vermeld in je motivatiebrief alvast op welke dagen je beschikbaar bent en voor 

hoeveel uur per week. 

Spreekt deze vacature je aan, heb je ervaring in het begeleiden van cliënten en heb je zin om bij te dragen aan het 

produceren van heerlijke zuivelproducten? Stuur dan, voor 31 maart 2021, je sollicitatie en motivatie naar 
onderstaand adres! 

Sollicitaties, CV + motivatiebrief, bij voorkeur per email op ieke.spijker@noorderhoeve.nl, t.a.v. Ieke Spijker of per 

post naar De Noorderhoeve, t.a.v. I. Spijker, Duinweg 125, 1871 AH in Schoorl.  

 

Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met Ieke Spijker op telefoonnummer 072-5091738.  

Voor meer informatie over de Noorderhoeve kunt u terecht op onze website: www.noorderhoeve.nl   

http://www.noorderhoeve.nl/
http://www.noorderhoeve.nl/

