
 

 

 

HOOIBEEKHOEVE ZOEKT EEN 
JOBSTUDENT. 
 
Wie zijn wij? 
 
Het Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve (APB HH) is het 
praktijkonderzoeks- en voorlichtingscentrum van de provincie Antwerpen voor 
melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling. Het is een professioneel 
melkveebedrijf dat praktijkonderzoek doet naar het verduurzamen van de 
melkveehouderij op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Hiervoor hebben we zo’n 90-
tal melkkoeien met bijhorend jongvee. Thema's als dierenwelzijn, vruchtbaarheid, milieu, 
klimaat, water, bodem & bemesting … krijgen ruime aandacht.  

Daarnaast doet de Hooibeekhoeve ook aan plattelands- en landbouweducatie voor 
verschillende doelgroepen en leeftijden. We brengen landbouw, als voedselproducent en 
landschapsbouwer, terug dichter bij de consument en recreant.   

Meer informatie over het APB Hooibeekhoeve vind je op www.provincieantwerpen.be. 

 

Wat zal je doen als jobstudent? 
De resultaten uit ons onderzoek maken we onder meer kenbaar via onze website en FB-
pagina. Een getalenteerd schrijver kan ons helpen om de stroom aan informatie te 
verwerken. Kan je info visueel in beeld brengen, des te beter.  

Daarnaast onderhouden we ook nog een website www.bezoekdeboerderij.be. Ook deze 
mag nog eens een update krijgen. Tijdens de Corona lockdown is er hard gewerkt aan 
educatieve pakketten. Hieraan dient nog de laatste hand gelegd te worden in functie van 
de verschillende doelgroepen. Je zal de lespakketten behapbaar maken voor leerlingen 
van de kleuterklas, lagere school en lager en /of hoger middelbaar. 

Je zal ook ons fotoarchief uitpluizen en sorteren zodat we de foto’s nadien geordend 
kunnen uploaden in de beeldbank van provincie Antwerpen. 

 
Wie ben jij? 
Je hebt een passie voor communicatie en bent hierin zeer creatief.  

Grafisch onderlegd zijn (kennis van InDesign of andere tools, video’s maken en 
monteren) is een pluspunt.  

Je bent in bezit van een rijbewijs B of je kan met de fiets naar de Hooibeekhoeve komen. 

Verloning 
 
Als jobstudent verdien je 11,99 EUR bruto /uur (11,67 EUR netto/uur).  Je hebt ook recht 
op fietsvergoeding of vergoeding openbaar vervoer.  



 
 
Hoe stel je je kandidaat? 
Stuur voor 28 juni een mailtje met je motivatie en cv naar 
hooibeekhoeve@provincieantwerpen.be. 
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Stefanie Verherstraeten op het 
telefoonnummer 014 85 27 07, of via email: 
stefanie.verherstraeten@provincieantwerpen.be 

 

 


