Jobstudent landbouwanalyse

De landbouw in de provincie Antwerpen is een belangrijke economische speler. Hoewel het aantal
landbouwers beperkt is, zorgen ze voor heel wat economische activiteit: denk maar aan de
toeleveringsbedrijven (verkopers van tractoren, producenten van veevoeder), voorlichters en
onderzoekers, boekhouders en banken, veilingen, verwerkers (slachthuizen, voedingsindustrie), …
Landbouw is ook een belangrijke ruimtelijke speler. Ongeveer 40% van de provincie Antwerpen
bestaat uit agrarisch gebied. In dit agrarisch gebied staan veehouderijen, serres, akkers, maar is
ook heel wat zonevreemd gebied.
Tenslotte is landbouw ook een belangrijke speler op vlak van milieu en klimaat. Het is geen geheim
dat landbouw een belangrijke impact heeft op het milieu, maar aan de andere kant heeft landbouw
ook de potentie om voor een aantal problemen een oplossing te betekenen: denk maar aan
waterbuffering of aan koolstofopslag in de bodem.
De dienst Landbouw van de provincie Antwerpen zoekt een jobstudent om een
uitgebreide omgevingsanalyse te maken van de landbouw in de provincie Antwerpen én
een deelanalyse specifiek voor de Kempen.
De omgevingsanalyse bevat cijfers over de economische waarde van het agro-food-businesscomplex, zowel absoluut als relatief tegenover andere sectoren, over de ruimtelijke situatie van
de landbouw als over de klimaat- en milieupositie van de landbouwsector.
De omgevingsanalyse van de provincie Antwerpen vormt een aanvulling bij de reeds bestaande
landbouwvisie.
De omgevingsanalyse van de Kempen vormt de aanzet voor het project Kempen Voedselslim.
Kempen Voedselslim is een gezamenlijk initiatief van Boerenbond Antwerpen, Provincie Antwerpen
dienst landbouw, Innovatiesteunpunt en RURANT. Doel is om de Kempen als voedselschuur van
Vlaanderen, als een productief landschap voor duurzaam voedsel, te versterken.
Wat zal je doen als jobstudent landbouwanalyse





Je verzamelt relevante cijfers en figuren over de landbouw in de provincie Antwerpen.
Je verwerkt de verzamelde data op correcte wijze.
Je brengt deze informatie samen in een overzichtelijk rapport dat bestaat uit deze
informatie en begeleidende tekst.
Je werkt hiervoor samen met de dienst Landbouw van de provincie Antwerpen en met
RURANT vzw.

Wie ben jij?







Je kan zelfstandig werken.
Je kan vlot werken met de computer en tekstverwerkingsprogramma’s.
Je hebt kennis van ArcGIS, heel wat van de gegevens zijn immers onder deze vorm
beschikbaar.
Je kan werken met GeoPunt Vlaanderen, provincies.incijfers.be en Statistiek Vlaanderen.
Je hebt kennis van data-analyse.
Je hebt interesse in landbouw.

Wat verwachten we van jou?



Je bent beschikbaar in september 2021.
Je kan vlot op de werklocatie geraken: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018
Antwerpen. In functie van de corona-maatregelen kan een deel van het werk ook via
telewerk gebeuren.

Wat bieden wij jou?






Een voltijdse studentenjob voor een periode van één maand (september 2021)
38-uren werkweek
Brutoloon van 11,99 euro per uur.
Terugbetaling van openbaar vervoer.
Fietsvergoeding.

Hoe stel je je kandidaat?
Mail je motivatiebrief, c.v. en attest (zie hieronder) door naar
kris.vannieuwenhove@provincieantwerpen.be, uiterlijk op 15 juni 2021. De kandidaten die het
best aanleunen bij het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek.
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 nog vragen over het takenpakket? Neem dan contact op met Kris Van Nieuwenhove,
diensthoofd Landbouw, kris.vannieuwenhove@provincieantwerpen.be.
Heb je nog vragen over loon, contract, arbeidstijden, …? Neem dan contact op met Inge Beyens,
inge.beyens@provincieantwerpen.be.

