VACATURE
Coördinator onroerend erfgoed en
Cultuurnetwerk Kempen

Functie

Coördinator onroerend erfgoed en Cultuurnetwerk Kempen

Duur

Onbepaalde duur (indien IOED k.ERF na 2020 behouden
blijft)

Weddeschaal

A1-A3

Werkregime

Voltijds

Algemeen
Projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen is een intergemeentelijk samenwerkingsverband,
opgericht door de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie. Binnen
Cultuurnetwerk Kempen wordt er intergemeentelijk samen gewerkt rond bibliotheekbeleid,
cultuurbeleid en cultureel erfgoed (erfgoedcel k.ERF). In 2017 werd er een nieuwe deelwerking
toegevoegd aan dit samenwerkingsverband: de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
k.ERF (kortweg IOED k.ERF) werd erkend door het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed.
IOED k.ERF zal de vijf deelnemende gemeenten (Balen, Dessel, Meerhout, Mol en Retie)
ondersteunen in hun onroerend erfgoedbeleid en dat zowel wat betreft het bouwkundig als het
archeologisch en landschappelijk erfgoed. Voor de werking rond landschappelijk erfgoed zal er
een nauwe samenwerking zijn met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.
Voor een organogram van Cultuurnetwerk Kempen: zie onderaan deze vacature.

Functie en taken
Je wordt enerzijds (50%) tewerkgesteld bij IOED k.ERF, waar je instaat voor de ontwikkeling
van het intergemeentelijke onroerend erfgoedbeleid, de uitbouw van een netwerk en
kennisknooppunt rond de IOED en samen met de coördinator bouwkundig erfgoed zorgt voor
de uitvoering van het beleidsplan van de IOED.
Je wordt anderzijds (50%) tewerkgesteld bij Projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen, waar je
instaat voor de administratieve en financiële coördinatie van de projectvereniging en zorgt voor
beleidsmatige afstemming tussen de verschillende deelwerkingen van de projectvereniging.
Beide functies worden uitgevoerd vanuit dezelfde werkplek, waar zowel IOED k.ERF als
Erfgoedcel k.ERF gehuisvest zijn.
Beleidsondersteunende taken:
- Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaaractieplannen, begroting en
jaarverslagen van IOED k.ERF en coördineert de actieplannen, begroting en jaarverslagen van
projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen.

- Je volgt de uitvoering van het beleidsplan van IOED k.ERF op en coördineert de beleidsplanning
voor de IOED. Je ondersteunt de verschillende deelwerkingen van Cultuurnetwerk Kempen bij
de beleidsplanning en zorgt voor afstemming tussen de verschillende deelwerkingen.
- Je beheert de rekening van IOED k.ERF en ondersteunt de verschillende deelwerkingen van
Cultuurnetwerk Kempen met het financieel beheer.
- Je verzorgt de juridische en logistieke opvolging van projectvereniging Cultuurnetwerk
Kempen.
Uitvoerende taken:
- Je coördineert ism het volledige team van IOED k.ERF jaarlijks een thematisch project waarin
de verschillende deeldomeinen van het onroerend erfgoedbeleid samenkomen (landschappen,
monumenten en archeologie).
- Je werkt mee aan de uitbouw van het kennisknooppunt en expertisenetwerk dat IOED k.ERF
wil zijn.
- Je verkent de noden van erfgoedzorgers en formuleert een passend aanbod voor die noden
vanuit de IOED.
Communicatieve taken:
- Je bent het centrale aanspreekpunt voor IOED k.ERF en voor Cultuurnetwerk Kempen.
- Je coördineert de overlegmomenten van IOED k.ERF met de diverse stakeholders (onroerend
erfgoedverenigingen, partners buiten het eigen werkingsgebied,…).
- Je coördineert de overlegmomenten binnen Cultuurnetwerk Kempen en zorgt voor de nodige
afstemming binnen de projectvereniging.
- Je communiceert zeer helder en open naar je collega’s binnen IOED k.ERF, Erfgoedcel k.ERF,
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de Raad van Bestuur van Cultuurnetwerk Kempen.

Jouw profiel














Je hebt kennis van de relevante instanties in de regio met betrekking tot (onroerend)
erfgoed.
Je kan mensen overtuigen en op één lijn krijgen door in dialoog te treden, goed
onderbouwde argumenten te gebruiken en in overleg te gaan.
Je hebt ervaring met beleidsmatig werk.
Je handelt consequent: je neemt in gelijkaardige omstandigheden gelijkaardige
standpunten in, in lijn met het beleidsplan van de IOED.
Je kan oplossingsgericht denken en samenwerken met diverse partners.
Je kan open en helder communiceren: je beheerst de vakterminologie, maar kan die
ook hertalen naar een breed publiek.
Je neemt initiatief op vlak van verzamelen van informatie en samenbrengen van
relevante partners.
Je kunt vergaderingen organiseren en begeleiden.
Je werkt zelfstandig en respecteert vooropgestelde deadlines.
Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
Je hebt een goede kennis van de courante tekstverwerkingsprogramma’s en
presentatietools.
Je bent flexibel. Nu en dan avond- en weekendwerk schrikt je niet af.
Ervaring of expertise in onroerend erfgoed strekken tot aanbeveling. In het bezit zijn
van een bijkomend licentiaats-/masterdiploma in de Monumentenzorg of master na

master Monumenten- en landschapszorg (of Master of Conservation of Monuments
and Sites) wordt als een belangrijk pluspunt beschouwd. Ook expertise in archeologie
is een belangrijk pluspunt.

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 A1-A3, aangevuld met
maaltijdcheques.
Tewerkstelling in een historische locatie in het centrum van de stad Geel die gedeeld
wordt tussen Erfgoedcel k.ERF en IOED k.ERF.

Voorwaarden



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

Kandidatuurstelling
Solliciteren kan uitsluitend via e-mail, gericht naar jolien@erfgoedcelkerf.be.
Je kandidatuur omvat:
 motivatiebrief
 recent CV
 afschrift van het gevraagde diploma, eventueel aangevuld met relevante extra
diploma’s
 een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden
op het moment van indiening (wanneer er ongunstige vermeldingen voorkomen mag
je een schriftelijke toelichting voorleggen)
 kopie van je rijbewijs
Wanneer er meer dan 20 kandidaten zijn die aan de gevraagde voorwaarden voldoen en een
volledige kandidatuur indienen, zal er een preselectie worden gehouden op basis van CV,
diploma(’s) en motivatiebrief.
Er wordt een schriftelijke proef georganiseerd op maandagavond 4 december en een
mondelinge proef op donderdagavond 14 december. Om te slagen moet de kandidaat 50% van
de punten behalen op elk onderdeel van de proeven en 60% van de punten behalen op zowel de
schriftelijke als de mondelinge proef afzonderlijk.
De beste kandidaten van de mondelinge en schriftelijke proef worden uitgenodigd voor het
assessment. De rangschikking van de geslaagden wordt vastgelegd in een wervingsreserve die 2
jaar geldig blijft.

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 20 november 2017
Meer informatie over de vacature kan je bekomen bij jolien@erfgoedcelkerf.be of 014 56 66 88.

