
  

PROVINCIE ZOEKT, 
KORTGEZEGD, een 
landbouwadviseur  
 
De vacature in het kort: 
 
We zoeken voor het Departement Economie, Streekbeleid en Europa - APB 
Hooibeekhoeve in Geel, een landbouwadviseur.  
 
Mag het iets langer? 
 
Dat kan! Als landbouwadviseur maak je deel uit van een dynamisch team waarbij je 
actief je schouders zet onder adviesverlening naar landbouwers. 
 
Wil je nog meer weten? 
 
Super! Bij jouw functie komt veel kijken. Jouw taken: 
 
- Je staat in voor een bedrijfsspecifieke advisering en voorlichting van melkveehouders 

kaderend binnen de beleidsdoelstellingen van APB Hooibeekhoeve en de lopende 
projecten. De focus ligt op klimaat en milieu.  

- Je legt hierbij linken met het lopende onderzoek en brengt vooruitgang op vlak van 
klimaat en milieu in beeld. 

- Je gaat effectief de boer op. Je voornaamste taak bestaat uit het uitvoeren van 
klimaatscans kaderend binnen het project KLIMREK (www.klimrekproject.be). 
Daarnaast geef je ook advies in kader van duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer 
(www.b3w.vlaanderen.be). 

- Je bewaakt de voortgang van de projectwerking; regelmatige evaluatie van 
opportuniteiten en interne rapportering aan de directeur en het onderzoeksteam, 
alsook aan de projectpartners zowel inhoudelijk als financieel. 

- Je blijft up-to-date wat betreft de laatste ontwikkelingen op vlak van duurzame 
melkveehouderij.  

- Je onderhoudt inhoudelijke contacten met de sector, met de andere onderzoeks- en 
voorlichtingscentra, en met de subsidiërende overheid. 

- Je bouwt een netwerk uit, zowel intern als extern, zodat je adviesverlening effectief en 
wetenschappelijk onderbouwd is. Voor het klimaatadvies ben je omringd door een team 
van consulenten, die mee vorm geven aan het klimrek project. Hetzelfde geldt voor de 
werking in kader van B3W. 

- Je schrijft projecten, gaande van regionaal tot internationaal, en onderhoudt 
contacten met de financierende overheid/instelling. 

 
 

Nog steeds geïnteresseerd? 
 
Geweldig! Beantwoord je dan ook aan deze criteria?  
 
Je beschikt over minstens een masterdiploma. 

Je bent in bezit van een rijbewijs B en kan vlot beschikken over een wagen 

Affiniteit met de landbouwsector is een pluspunt. 

Jouw competenties:  



  

 
- plannen en organiseren: je plant en organiseert grote 

en moeilijke taken, opdrachten, oplossingen op korte 
termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene 
omstandigheden en houdt bij het inplannen van taken rekening met deadlines 

- Zin voor initiatief: jij ervaart de problemen binnen je takendomein zelf het meest. 
Daarom neem je graag het initiatief om ze op te lossen zodra ze zich voordoen. Ook 
structurele problemen zoek jij uit tot in de kern tot je een mogelijke oplossing 
gevonden hebt. 

- resultaatsgerichtheid: je legt de lat hoog, formuleert uitdagende (maar haalbare) 
doelstellingen en stuurt op regelmatige basis het proces bij in functie van de 
doelstellingen 

- samenwerken: je neemt informele initiatieven om de samenwerking met en tussen 
andere entiteiten te verstevigen en stimuleert het overleg rond aangelegenheden die 
de eigen entiteit overstijgen. Je bent een inspirerende coach bij verandering, maar je 
zal ook niet aarzelen om mensen waar nodig op hun verantwoordelijkheid te wijzen 

- probleemanalyse: je ziet trends en patronen in ogenschijnlijke niet-gerelateerde 
feiten, analyseert complexe dossier problemen en herformuleert deze naar 
hanteerbare vragen 

- overtuigingskracht: je overtuigt door inhoud én aanpak, je gaat met landbouwers 
in gesprek en weet hen te overtuigen van de maatregelen 

 
Jouw kennis 
- je hebt een grondige kennis van moderne informaticatoepassingen (Word, Excel, 

PowerPoint, Teams, SharePoint, …), web toepassingen (e-loketten, …) en sociale 
media 

- je hebt kennis van de melkveesector en voedergewassen 
- je hebt interesse in de klimaat- en milieuproblematiek 
- kennis van klimaatmaatregelen, bemesting en/of landbouwregelgeving (GLB) is een 

pluspunt 
 

Werk je reeds bij de provincie Antwerpen? Bekijk dan op intranet of je voldoet aan de 
voorwaarden voor bevordering of interne mobiliteit. Heb je toch nog vragen? Neem 
dan contact op met de consulent werving en selectie. 

Dan zal dit je zeker overtuigen… 
 
Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal A1a: het bruto 
maandsalaris ligt tussen € 3.170,07 - € 4.932,83. 
 
Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- 
en netto maandsalaris. 
 
Met extralegale voordelen: 
- gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige 

voorwaarden aan te sluiten 
- maaltijdcheques van 8 EUR 
- gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk 
- fietsvergoeding 
- 36 dagen jaarlijkse vakantie 
- extra legaal pensioen voor contractuele functies 
- aanvullende ziekteverzekering 
- diverse opleidingsmogelijkheden 
- personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten 
- glijdende werkuren 
 
 



  

Wil je als landbouwadviseur bij provincie 
Antwerpen aan de slag, dan doorloop je 
eerst de volgende selectiestappen: 
 
- CV-screening, waar op basis van motivatie, relevante ervaring,… maximaal 10 

kandidaten naar het volgende selectieonderdeel doorgaan.  
- Thuisopdracht 
- Competentiegericht interview op 31/01/2022 in Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, 

2440 Geel 
- Eindselectie 

Houd deze data alvast vrij in je agenda. 

Meer informatie over deze onderdelen kan je hier lezen. 

Waar wacht je nog op?  
 
Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dan moet je er voor gaan. Je kandidaat stellen 
doe je zo:  
 
- Solliciteer ten laatste 16 januari 2021 via de solliciteer knop (afhankelijk van 

publicatiekanaal).  
- Overtuig ons met een krachtige motivatiebrief en CV waarom deze job jou op het lijf 

geschreven is. 

Praktisch 

- We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van 
bepaalde duur aan. Deze functie is gekoppeld aan projectfinanciering, er zijn 
projectgelden voorzien voor een periode van 1 jaar. Een verlenging van de 
samenwerking is steeds afhankelijk van nieuwe projectsubsidie. 

- Je zal werken op volgend adres: Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel 
- Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij: Ilse Van den Broeck 

(tel. 014/25.94.40 of ilse.vandenbroeck@provincieantwerpen.be. 
- Voor meer info over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen 

kan je terecht bij Annelise Van der Perre, consulent werving & selectie, tel. 03/240 69 
91 of annelise.vanderperre@provincieantwerpen.be. 

 

 
 


