
 

Jobstudent Beeldmateriaal Voedsel + Dorp 

Voedsel + Dorp is een project dat stadslandbouw en eetbaar groeninitiatieven initieert in dorpen en 

kleinere steden. Bewoners gaan participatief aan de slag. In dat kader worden er uitnodigingen, 

promotiemateriaal en andere communicatiemiddelen opgemaakt. Goed beeldmateriaal versterkt 

deze communicatie. Je zal dus beeldmateriaal maken dat gebruikt zal worden in communicatiekanalen 

van dit recent opgestart PDPO-project Voedsel + Dorp.  

Wat zal je doen als jobstudent Beeldmateriaal Voedsel + Dorp 

 Je legt contact met organisaties die projecten uitvoeren met steun van de provincie 

Antwerpen, gemeenten of particulieren waarvan we weten dat ze actief werken rond eetbaar 

groen. 

 Je bekijkt samen met hen of er momenten zijn waarop foto’s of korte filmpjes kunnen gemaakt 

worden met mensen in tuinen, tuinen, groenten, materiaal, tuinstraten, gevelgroen, 

kruidenbakken.   

 Je bewerkt de foto’s en filmpjes tot bruikbaar beeldmateriaal ter promotie van het PDPO-

project Voedsel + Dorp.   

 Je hebt voldoende ervaring met fotografie en video om mooi en relevant beeldmateriaal te 

maken.  

Wie ben jij? 

 Je kan zelfstandig werken. 

 Je kan samen met collega’s brainstormen over locaties en onderwerpen.   

 Je bent klantvriendelijk en communicatief.  

 Je bent oplossingsgericht ingesteld.  

 Je kan werken met programma’s die frequent gebruikt worden voor de verwerking van 

beeldmateriaal.  

Wat verwachten we van jou?  

 Je bent beschikbaar in juni of juli. 

 Je beschikt over een rijbewijs B. 

 Je werkt op het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, op het terrein en van 

thuis uit. We houden rekening met de coronamaatregelen die op dat moment gelden.  

Wat bieden we jou?  

 Een voltijdse studentenjob voor een periode van één maand (juni of juli 2021) 

 38-uren werkweek 

 Brutoloon van 11,99 euro per uur 

 Terugbetaling van openbaar vervoer 

 Fietsvergoeding 

Hoe stel je je kandidaat? 

Mail je motivatiebrief, CV en attest (*) naar kris.vannieuwenhove@provincieantwerpen.be, uiterlijk op 

17 mei 2021. De kandidaten die het best aanleunen bij het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden 

voor een persoonlijk gesprek.  

mailto:kris.vannieuwenhove@provincieantwerpen.be


 

(*) Attest: We hebben een attest nodig waarin staat hoeveel uren je al gewerkt hebt als jobstudent 

aan verminderde RSZ-bijdragen. Dit kan je opvragen op www.studentatwork.be.  

Nog vragen?  

Heb je vragen over het takenpakket? Neem dan contact op met Marlies Caeyers, adviseur land- en 

tuinbouw, marlies.caeyers@provincieantwerpen.be. 

Heb je nog vragen over loon, contract, arbeidstijden, ...? Neem dan contact op met Inge Beyens, 

inge.beyens@provincieantwerpen.be. 
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