
GreenOffice@UAntwerpen werft aan: jobstudenten voor minimum 4 
en maximum 8u/week (m/v/x) academiejaar 2022-2023 
 

GreenOffice@UAntwerpen is een living lab rond duurzaamheid dat studenten en medewerkers 
informeert, verbindt en ondersteunt. Het organiseert hiervoor activiteiten om duurzaamheid op de 
campussen, in het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van de Universiteit Antwerpen te 
integreren en zichtbaar(der) te maken. 

We zijn op zoek naar enkele enthousiaste jobstudenten om het team van GreenOffice@UAntwerpen 
aan te vullen en verder uit te bouwen in het academiejaar 2022-2023. We zoeken sterk 
geëngageerde en verantwoordelijke studenten, om activiteiten en campagnes te trekken samen met 
vrijwilligers, zowel studenten als medewerkers. Studenten zijn de basis van 
GreenOffice@UAntwerpen, maar kunnen voor ondersteuning terecht bij de bestaande diensten en 
experten van UAntwerpen. 

Een job bij GreenOffice@UAntwerpen is breder dan je werkuren: het is een manier om een 
engagement op te nemen en iets te veranderen in onze universiteit en de studentengemeenschap. 
Dat je daarbij ook professionele ervaring opdoet is mooi meegenomen. Daarom zijn we op zoek naar 
jobstudenten die gepassioneerd zijn door duurzaamheid in de breedste zin van het woord. 

Maak je mee het verschil op de campussen van UAntwerpen? 

Zie je jezelf functioneren in één van onderstaande profielen? 

 De studentencoördinator (1x) leidt het team in goede banen en heeft een hart voor 
organisatie en coördinatie van het team.  

 De communicatiemanager (2x) kan goed overweg met social media, en is een expert in het 
promoten van evenementen. Je hebt een vlotte pen, je bent een held in het grafisch 
weergeven van feiten of je bent onafscheidelijk van je camera om alles vast te leggen. 

 De consultant van duurzame events (2x) heeft aanleg voor het ondersteunen van 
evenementen in het studentenleven en op de universiteit. Je bent dan ook het 
aanspreekpunt voor studentenverenigingen.  

 De manager interne events (2x) houdt van organiseren en zit boordevol ideeën om 
activiteiten, lezingen en andere activiteiten te bedenken en uit te werken van begin tot eind. 
 

Absolute voorwaarden om in aanmerking te komen zijn: 

 Je studeert aan UAntwerpen in het academiejaar 2022-2023. 
 Je bent minimum 4 uur/week beschikbaar, je bent flexibel en vindt het geen probleem om ’s 

avonds activiteiten te doen. 
 Je bent bereid om vormingen te volgen met en bij andere GreenOffices 
 Je vindt, net als wij, dat er heel wat meer kan gebeuren rond duurzaamheid op Universiteit 

Antwerpen en je wil daar op een positieve manier actie in ondernemen. 
 Je bent gebeten door duurzaamheid in de breedste zin van het woord. 
 You walk the talk van duurzaamheid in je dagelijks leven. 

 

Wij bieden: 



 Een studentenjobcontract voor maximum 8u/week, per semester, verlengbaar 
 Een uitdagende job met veel zelfstandigheid 
 mogelijkheid tot teamwork in Prinsesstraat16, wanneer COVID-regels dat toelaten 
 Een gemotiveerd jong team van studenten, vrijwilligers en personeelsleden 
 De kans om professioneel ervaring op te doen  
 De nodige vormingen en trainingen 
 De mogelijkheid voor een vervolgtraject volgend academiejaar (23-24) bij gunstige evaluatie 

 

Ben jij onze geschikte kandidaat? 

Mail je CV en motivatiebrief waarin je uitlegt waarom jij deel wil uitmaken van het splinternieuwe 
GreenOffice@UAntwerpen naar greenoffice@uantwerpen.be. 

 

Reageren kan tot 6 november 2022.  De gesprekken zullen live plaats vinden vanaf 10 november op 
de Middelheimcampus. Lukt dat niet voor jou om je een half uurtje vrij te maken om dit gesprek live 
te doen, dan voorzien we desnoods een online gesprek.  

Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger dit team te versterken? Dat kan ook, meld je dan ook aan op 
greenoffice@uantwerpen.be en vermeld duidelijk je engagement. 

Meer info over Greenoffice@UAntwerpen op social media en uantwerpen.be/greenoffice 

 

 

 

 


