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Wijngaardenier  
Domein Holset - BruisendWijnHuis 

Lemiers – Nederland 
(36-40 uur) 

 
Domein Holset is een BruisendWijnHuis in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Door de ligging tussen de 120 en de 200 meter 
boven NAP zijn onze wijngaarden zeer geschikt voor het telen van druiven voor mousserende wijn volgens de traditionele 
methode. Op 11 hectare verbouwen we zowel interspecifieke als klassieke druivenrassen op een duurzame manier. Domein 
Holset heeft de ambitie om toonaangevend te zijn op het gebied van mousserende kwaliteitswijn in de Benelux.  
 
Als medewerker wijngaard zorg jij er samen met je collega’s voor dat de druiventeelt optimaal verloopt en het terrein van 
het wijndomein er verzorgd uit ziet. Als onderdeel van het wijngaardteam ben je het hele jaar door in de wijngaard. In de 
winter ben je aan het snoeien, en in het voorjaar vindt de groene snoei plaats. Door de zomer heen worden de scheuten 
tussen draden geleid en worden de planten beschermd tegen schimmels en andere ziekten. Aan het begin van de herfst 
worden de druiven geplukt en verwerkt. Jij helpt hier allemaal bij. Daarnaast zul je op piekmomenten meewerken in de 
wijnmakerij. Veel van het werk direct aan de planten gebeurt met de hand, maar bijvoorbeeld het beheersen van de 
begroeiing onder de planten gebeurt mechanisch. Domein Holset zoekt een allround wijngaardmedewerker met kennis 
van en gevoel voor planten én mechanisatie. Ervaring in de wijnbouw of fruitteelt is gewenst. 
 
Jouw takenpakket bestaat onder andere uit:  
1. Werken in de wijngaard: 

- Handwerk, zoals snoeien, uitbreken, opbinden, ontbladeren, tros dunnen; 
- Tractorwerk, zoals spuiten, loofsnijden, ontbladeren; 
- Mechanisch onderhoud begroeiing in en onder de rijen; 
- Onderhoud palen en bedrading; 
- Aanleg nieuwe wijngaarden.  

 
2. Werken in de wijnmakerij: 

- Voorbereiding oogst en hygiëne in de wijnmakerij; 
- Transport en verwerking oogst; 
- Ondersteuning met bottelen, etiketteren, verpakken; 
- Ondersteuning tijdens de vinificatie. 

 
Ben jij degene die wij zoeken? 

- Je bent betrouwbaar en gemotiveerd; 
- Je houdt van afwisseling en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 
- Je hebt ervaring in de wijnbouw of fruitteelt; 
- Je hebt ervaring met tractorwerk; 
- Je hebt interesse in biologisch werken en duurzame landbouw; 
- BE rijbewijs en spuitlicentie zijn een pré.  

 
Voor wat hoort wat. Wij bieden: 

- Een bijzondere baan in een kleine, dynamische organisatie waar jouw ideeën er toe doen; 
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en relevante opleiding; 
- Een werkomgeving met inspirerende collega’s én een uniek product; 
- Een marktconform salaris, met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 
Solliciteren: 

- Zie jij jezelf als toekomstig medewerker wijngaard bij Domein Holset? Stuur dan je CV met motivatie voor 25 
november 2022 naar bart@domeinholset.nl t.a.v. Bart Keijzer; 

- Aanstelling vanaf 1 januari 2023 


