
 

 
 
Vacature 
De Maargies Hoeve is een veelzijdig, ambitieus en sfeervol bedrijf gelegen in Kallenkote in 
de kop van Overijssel. Het bedrijf bestaat uit een modern melkveebedrijf, theeschenkerij, 
boerderijwinkel, zorgrestaurant en houtbewerkingslocatie. De Maargies Hoeve is gevestigd 
op vier locaties (hoofdvestiging, kooklokaal, jongveebedrijf en houtbewerking) die zich 
binnen enkele kilometers van elkaar bevinden. Op de hoofdvestiging te Kallenkote is per 
direct een vacature ontstaan voor een:  

 
Enthousiaste verzorger van de kalfjes   
 
Functieomschrijving.  
Als agrarisch medewerker werk je mee op alle vlakken van het melkveebedrijf. De hoofdtaak 
van deze vacature zal bestaan uit het voeren en verzorgen van de kalfjes tot 12 weken oud. 
Veel voorkomende werkzaamheden zijn:  

- Kalfjes ’s morgens en ’s middags voeren  
- Gezondheid van de kalfjes waarborgen  
- Iglo’s schoon houden 
- Bijbehorende registratie  
- Verdere werkzaamheden behorende bij een goede verzorging van de kalfjes 
- Andere voorkomende agrarische werkzaamheden zoals melken, trekker 

werkzaamheden en eventueel insemineren.  
 
Als medewerker op de Maargies Hoeve werk je altijd samen met deelnemers van de 
zorgboerderij. Het is dan ook essentieel om een klik te hebben met deze doelgroep.  
 
Wij vragen 
- Agrarisch gerelateerd MBO diploma   
- Affiniteit met zorg 
- Werkervaring is vereist 
- Ook beschikbaar in de weekenden 
- Goede communicatieve vaardigheden 
- In het bezit van een geldig VOG of bereid er één aan te vragen 
- Woonachtig in de regio 
- In het bezit van rijbewijs B  
- Op korte termijn beschikbaar 
 
Wij bieden 
Een leuke afwisselende functie voor 32 tot 38 uur per week. Als je werkt op onze 
zorgboerderij, beteken je écht iets voor de dieren en de zorgvragers. De Maargies Hoeve 
biedt een goede werksfeer en een veelzijdige functie. 
 
Jouw reactie 
Ben je enthousiast? 
Solliciteer dan direct door je motivatiebrief met CV uiterlijk woensdag 24 augustus te sturen. 
Adres: Kallenkote 19, 8345 HB Kallenkote of mail naar info@demaargieshoeve.nl 
Voor meer informatie kun je onze website bezoeken: www.demaargieshoeve.nl, mailen naar 
info@demaargieshoeve.nl of bellen naar 0521-511776.  
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