
 

 

VACATURE  

Projectmedewerker erfgoedcel k.ERF  

 

 

Functie Projectmedewerker  

Duur 6 maanden (tijdelijk) 

Weddeschaal B1-B3 

Werkregime Minimum 4/5 

 

 

Algemeen 

De erfgoedcel k.ERF werkt in opdracht voor de intergemeentelijke projectvereniging 

Cultuurnetwerk Kempen die is opgericht met de steun van de Vlaamse Overheid en 7 gemeentes 

(Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie). k.ERF staat voor Kempisch erfgoed en zet 

zich in voor het in kaart brengen, bekendmaken en bewaren van het lokale erfgoed. De erfgoedcel 

werkt hiervoor nauw samen met heemkringen, archieven, musea, verzamelaars, enz. Daarnaast 

moedigt k.ERF ook gemeentelijke diensten, scholen, jeugdverenigingen, kerkfabrieken, 

muziekverenigingen,... aan om rond erfgoed te werken.  

 

Functie en taken 

Je wordt tewerkgesteld bij Erfgoedcel k.ERF, waar je zult werken rond de inventarisatie, het 

behoud en de ontsluiting van cultureel erfgoed. Je ondersteunt de erfgoedcoördinator op 

administratief en projectmatig vlak en beheert op zelfstandige basis erfgoedprojecten.  

 

Administratie:  

 

� Je volgt subsidiedossiers op 

� Je maakt verslagen van dagelijks bestuur, Raad van Bestuur, voorbereidend comité,… 

� Je werkt mee aan de communicatie van erfgoedcel k.ERF – website, nieuwsbrief, 

facebook, … 

 

Projectmanagement:  

 

� Je ontwikkelt en ondersteunt projecten die het roerend en immaterieel erfgoed uit de 

regio in de kijker plaatsen  

� Je brengt zelfstandig projecten tot een goed einde 

� Je gaat op zoek naar partners zowel binnen als buiten de regio om je plannen te 

realiseren. 

 

 



Jouw profiel 

� Je hebt interesse in (cultureel) erfgoed. Ervaring in de erfgoedsector (professioneel of 

vrijwillig) strekt tot aanbeveling. 

� Je bent een echte doener en kan flexibel werken. 

� Je neemt initiatief op vlak van verzamelen van informatie en samenbrengen van 

relevante partners.  

� Je hebt ervaring met projectmatig werken.  

� Je kunt vergaderingen organiseren en begeleiden.  

� Je werkt zelfstandig en respecteert vooropgestelde deadlines. 

� Je communiceert vlot en doelgroepgericht. 

� Je werkt graag en goed met vrijwilligers samen. 

� Je hebt een goede kennis van de courante tekstverwerkingsprogramma’s en hebt 

interesse in digitale media.  

� Je bent flexibel. Nu en dan avond- en weekendwerk schrikt je niet af.   

 

Aanbod 

� Een uitdagende job in een kleine, gedreven organisatie waar je de kans krijgt om je 

bekwaamheden verder te ontwikkelen.  

� Er kan maximum 10 jaar relevante ervaring ingebracht worden voor de berekening van 

de anciënniteit. 

� De bruto-aanvangswedde stemt overeen met de weddeschaal B1-B3, aangevuld met 

maaltijdcheques.  

� Tewerkstelling in een historische locatie in het centrum van de stad Geel: de 

Billemontstraat 117, 2440 Geel. 

 

Voorwaarden 

 

� Je beschikt (minimaal) over een Bachelordiploma. 

� Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen (Model 1). 

� Je hebt ervaring met projectmatig werken.  

� Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen. 

 
Kandidatuurstelling 

Solliciteren kan uitsluitend via e-mail. Je stuurt je motivatiebrief, een recent CV en kopij van je 

diploma naar jolien@erfgoedcelkerf.be. Een eerste selectie wordt gedaan op basis van CV, 

diploma en motivatiebrief. Kandidaten die aan de voorwaarden voldoen, worden uitgenodigd op 

een mondelinge proef die doorgaat op 7 juni 2017. 

 

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 21 mei 2017.  

 

 

Meer info over de werking van de Erfgoedcel k.ERF kan je vinden op: www.erfgoedcelkerf.be. Meer 

informatie over de vacature kan je bekomen bij  jolien@erfgoedcelkerf.be of 014 56 66 88.  

 

 
 
 
 


