VACATURE PROJECTMEDEWERKER BOUWKUNDIG ERFGOED
Voltijds contract van onbepaalde duur

WIE ZIJN WIJ?
Regionaal Landschap de Voorkempen vzw wil
samen met diverse partners uit de streek alle
inwoners overtuigen van de landschappelijke
kwaliteiten van ons werkingsgebied (het
noordwesten van de provincie Antwerpen:
Brasschaat, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout,
Kapellen, Malle, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek,
Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven,
Zoersel en 4 districten van de stad Antwerpen).
Dat doen we door het brede publiek te betrekken
bij concrete acties. Tegelijk biedt het Regionaal
Landschap een platform waar verschillende
maatschappelijke groepen (landbouwers, natuuren milieubeschermers, erfgoedverenigingen,
jagers, recreanten, provincie, gemeentebesturen
en streekverenigingen) elkaar ontmoeten, ideeën
uitwisselen en projecten uitwerken.
Meer info vind je op onze website of in de
animatievideo over de Regionale Landschappen.
Samen met 12 gemeenten uit ons werkingsgebied
bouwen we aan de zorg voor onroerend erfgoed
via een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
(IOED). Als lokaal expertisecentrum vormt de
IOED het eerste aanspreekpunt voor bouwkundig
erfgoed, historische landschappen en archeologie.
Onze brede werking is gericht op het delen van
kennis, ondersteunen van erfgoedprojecten en
uitbouwen van een draagvlak voor het erfgoed in
de Voorkempen.
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TAKENPAKKET
Als projectmedewerker bouwkundig erfgoed
bestaat je takenpakket uit:
• Opmaken van erfgoedtoetsen- en adviezen
voor bouwkundig erfgoed
• Binnen een afgebakend gebied inventariseer
en wardeerje het bouwkundig erfgoed aan de
hand van een vooropgestelde methodiek.
• Ondersteuning en advisering aan derden
inzake het bestaande onroerend erfgoedinstrumentarium.

Stimuleren, opzetten en realiseren van nieuwe
initiatieven en/of projecten rond onroerend
erfgoed.
Missing links detecteren en analyseren van het
onroerende erfgoed in de Voorkempen.
Lokaal draagvlak voor het Voorkempens
onroerend erfgoed creëren i.s.m. partners
(besturen, administraties, eigenaars, beheerders,
deskundigen en vrijwilligers) en eigenaren.
Ontwikkeling, uitvoering en/of begeleiden
van sensibiliserings-, communicatie- en
publieksgerichte initiatieven.
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Opleidingen: monumenten- en landschapszorg
of erfgoedstudies, geschiedenis, kunstwetenschappen, architectuur, bouwkunde,
stedenbouw en ruimtelijke planning,… of
gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt een grondige kennis van bouwkundig
erfgoed.
Je bent vertrouwd met inventariseren en de
opmaak van een bouwhistorisch onderzoek.
Je beschikt over sterke organisatorische en
administratieve skills om data te verwerken,
zowel op terrein als op desktop.
Je bent een teamspeler die overleg en
samenwerking hoog in het vaandel draagt.
Je bent communicatief en beschikt over de
nodige sociale vaardigheden.
Je bent een doener die flexibel en zelfstandig
kan werken en graag initiatief neemt.
Je bent vertrouwd met projectmatig werken.
Je kunt vlot overweg met de computer
(MS Office), basiskennis ArcGIS en grafische
programma’s zoals Adobe Indesign en Autocad
is een pluspunt.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je bent bereid om flexibele werkuren te
presteren (af en toe avond- en weekendwerk).
Je bent bij voorkeur vertrouwd met het
werkingsgebied van Regionaal Landschap de
Voorkempen.
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Voltijds contract van onbepaalde duur
Gunstige verlofregeling, gratis
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis
woon-werkverkeer met openbaar vervoer,
fietsvergoeding (Paritair Comité 329.01),
pensioensparen
Afwisselende job met ruimte voor eigen
inbreng in een dynamische werkomgeving
Verloning volgens barema B van provinciale
overheid
Standplaats: Domein Vrieselhof, Schildesteenweg
99 Ranst (Oelegem)

Kandidaten sturen ten laatste 26 april 2021 een
e-mail naar ines.vanlimbergen@rldv.be met als
onderwerp ‘sollicitatie medewerker bouwkundig
erfgoed, en volgende documenten in bijlage:
‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_
voornaam_motivatiebrief’.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd
voor een gesprek en examen op 5 mei 2021
tussen 13 en 17 uur.
Meer informatie nodig? Bel naar Ines van
Limbergen 0474/74 68 94

