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# Ënnerstëtzung am Gaart - saisonal, 24St/Woch, 9 Méint, CDD, 2021 
 
Dëst ass e Poste fir e Mënsch dee gären dobaussen ass, d’Aarbecht mat den Hänn sicht, 
an Freet um Ëmgang mat der Natur huet. Eng Gärtnerausbildung ass wëllkomm awer net 
noutwendeg! Dëse Posten ass saisonal (Ufank Mäerz bis Enn November 2021) an 
entsprécht 24 Stonnen an der Woch. Et besteet d’Méiglechkeet op eng laangfristeg 
Astellung als CDI. Ideal ass eng Persoun di no beim Gaart wunnt (z.B Gemeng Stengefort) 
an zäitlech flexibel ass. Weekends hu mir en interne Roulement fir no den Zären ze kucken 
an ze netzen. Mir sichen e Mënsch deen eis Gaardenekipp an der Saison ënnerstëtzt. Hei 
gehéiert alles dozou wat an engem Geméisgaart ufält. 
 
 
Däin Job 
 

● Jongplanzevirzuucht: Séinen, pikéieren, netzen, ... 
● Geméisbau: Beeter preparéieren, Kompost féieren, planzen, Entretien, ...  
● Rekolt: Geméis plécken a fir d’Verdeelung preparéieren. 
● Kompost: Zoustänneg fir eis intern Kompoststatioun. 
● Zären: Zären a Funktioun vum Wieder op an zou maachen, netzen, schattéieren. 

 
Wat mir dir bidden 

● En eenzegaartegt Aarbechtsëmfeld an engem Gaardeparadies ëmginn vun enger 
super Ekipp.  

● E gutt organiséierte Betrib mat deem néidege Geschier fir eng angeneem Aarbecht.  
● Der Saison ugepassten Aarbechtszäiten.  
● E Pool vu Wësse ronderëm en innovative Geméisbau “sur sol vivant” aus dems du 

kanns schöpfen. 
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● En Job mat Zukunft. Eisen Betrib entweckelt sech dynamesch a Funktioun vun 
Nofro, neien Iddien an de Leit an eiser Ekipp. D’Zukunft vun denger Astellung am 
Krautgaart läit domat wesentlech an denger Hand.  

● Als Bezuelung kënne mir dir am Ufank den qualifizéierte Mindestloun bidden.  
● Zousätzlech hues du fräien Zougang zum Geméis an Uebst an eise Gäert! 

 

Wat solls du matbréngen? 

 
● Perséinlech Motivatioun am Gaart ze schaffen an di lokal Communautéit mat beschte 

Produiten ze versuergen.  
● Bock bei all Wieder dobaussen ze schaffen. 
● Flexibilitéit an den Aarbechtszäiten. Wann et richteg waarm ass am Summer fänke 

mer zum Beispill mi fréi un, dofir si mer och éischter fäerdeg.  
● Verfügbarkeet vun 2-4 Stonne Weekends. Hei maache mer e Roulement.  
● Eng Passioun fir Natur an Planzen. 
● Auto Führerschäin a Proximitéit zum Gaart (Stengefort) si vu groussem Virdeel. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interesséiert? Dann schéck eis däin CV an eng kuerz a knackeg Motivatioun als 
Text oder Video op office@krautgaart.com.  

 

Mir freeën eis dech kennen ze léieren! Jean-Marc, Max, Claude an Ekipp 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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och op Instagram a Facebook 
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