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VACATURE MOLENAAR / MOLENARES 

 

Voorstelling van de organisatie 

De Flietermolen is een coöperatie van een 150-tal coöperanten en een klein operationeel team die samen 

aan een groot project werken: het malen van biologisch, lokaal graan. We positioneren ons tussen de 

boeren en de (thuis)bakkers en zorgen voor een transparant verhaal, van boer tot bakker. Werknemers 

dragen een grote verantwoordelijkheid, er is immers niet één directeur/directrice aan het stuur. Maar wel 

een operatioineel team dat samen overlegt en een raad van bestuur die de nodige stategische beslissingen 

neemt. 

 

Omschrijving van de functie 

Onze toekomstige molenaars/molenaressen malen graan tot bloem van topkwaliteit. Ze hebben technisch 

inzicht om de molen draaiende te houden. En ze voelen zich thuis in een horizontale organisatiestructuur.  

 

Moet je over al deze eigenschappen en vaardigheden nu beschikken? 

Wat het malen betreft word je door onze huidige molenaars op de werkvloer opgeleid. Voor het technisch 

inzicht vragen we een basiskennis om kleine defecten de baas te kunnen. Het coöperatief denken komt 

vanzelf wel zolang je er open voor staan. Het is belangrijk dat je kan functioneren met een eigen, 

authentieke stem. 

 

Concrete taken: 

• Je bedient de maalinstallaties. Nu nog enkel molenstenen, in de toekomst ook een 

cylindermaalmachine. 

• Je zorgt voor een propere werkomgeving. 

• Je sleutelt aan de molen voor een optimale en efficiënte productie. 

• Je volgt de bestellingen op en beheert het magazijn.  

• Je levert met een kleine camionette: afwisselend met je collega lever je aan klanten in de nabije 

omgeving, Brussel en Gent. 

• Je voert de productie gegevens in een database (eenvoudig computerwerk). 

• Je woont actief onze teamvergaderingen bij. 
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Concrete eigenschappen en vaardigheden: 

• Precies kunnen werken, dat is belangrijk voor het uitmalingspercentage. 

• Zelfstandig en in team kunnen werken. 

• Technisch inzicht. 

• Rijbewijs B. 

• Kennis van Frans en Nederlands. We werken met franstalige én nederlandstalige boeren en bakkers. 

 

Wat bieden we: 

• Salaris volgens het barema van de voedingssector 

• Vast contract. 

• Een fijne werkomgeving: je komt met plezier naar het werk! 

• Informele en formele vorming. 

 

 

Datum in diensttreding: liefst zo snel mogelijk. 

Dinsdag 19 oktober verwelkomen we de eerste kandidaten. 

 

Bel ons of schrijf een briefje met een korte motivatie.  

Welke vragen hebben we voor jou: 

• Wat is jouw voornaamste motivatie voor deze job?! 

• Hoe zie jij jezelf groeien in de functie molenaar/molenares? 

• Welke vaardigheden kan je meteen inzetten en aan welke zul je nog moeten sleutelen? 

Kort gezegd: laat ons voelen dat je een centraal figuur kan zijn in onze molen. 

 

Stuur je kandidatuur naar info@flietermolen.be of bel naar 054 24 80 83. 

Voor specifieke vragen: katrien@flietermolen.be 

 

 

Wees welkom!  


