
 

 

VACATURE  

Medewerker publiekswerking 

Cultuurnetwerk Kempen (IOED k.ERF en 

Erfgoedcel k.ERF) 
 

 

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, cultureel erfgoed (erfgoedcel k.ERF) en onroerend erfgoed (IOED k.ERF). Voor de 

aanvulling van de huidige teams binnen erfgoedcel k.ERF en IOED k.ERF gaat de 

projectvereniging op zoek naar een “medewerker publiekswerking”.  

 

Taken 

 Je zet inspirerende publieksprojecten op en coördineert educatieve initiatieven rond 

het cultureel en onroerend erfgoed van de regio.  

 Je verkent de noden van het vrijwilligersveld in de regio en formuleert een passend 

aanbod voor die noden.  

 Je bent verantwoordelijk voor de eerstelijnszorg naar het brede publiek en onze 

erfgoedzorgers (loketfunctie, opvolgen van het subsidiebeleid, doorverwijsfunctie,…).  

 Je werkt mee aan de uitbouw van het kennisknooppunt en expertisenetwerk dat zowel 

IOED k.ERF als erfgoedcel k.ERF willen zijn. 

 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. 

 Je zorgt voor administratieve ondersteuning binnen projectvereniging Cultuurnetwerk 

Kempen.  

 

Jouw profiel 

 Je bent vertrouwd met publiekswerking en met educatieve projecten. Je kan 

projectmatig werken.  

 Je kan mensen enthousiasmeren en op één lijn krijgen.  

 Je hebt ervaring met vrijwilligerswerk en kan een vrijwilligersploeg aansturen.  

 Je kan oplossingsgericht denken en samenwerken met diverse partners. 

 Je kan open en helder communiceren.   

 Je neemt initiatief op het 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 goede kennis van de courante tekstverwerkingsprogramma’s en 

presentatietools.  



 Ervaring of expertise in de zorg voor cultureel en/of onroerend erfgoed strekt tot 

aanbeveling. Een extra troef is een zekere affiniteit met de regio van Erfgoedcel k.ERF 

en IOED k.ERF en met haar erfgoed.  

 

Aanbod 

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

bekwaamheden verder te ontwikkelen.  

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

maaltijdcheques.  

 Een voltijdse functie en een contract van onbepaalde duur.  

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

de anciënniteit. 

 Een aantrekkelijke vakantieregeling.  

 Tewerkstelling in een historische locatie in het centrum van de stad Geel. 

 

Voorwaarden 

 Je beschikt minimaal over een Bachelor diploma of over een diploma van het hoger 

onderwijs van één cyclus.  

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

 Je bent bereid om regelmatig ’s avonds of in het weekend te werken. 

 
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 5 juni 2018 en een mondelinge proef op 13 

juni 2018. 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 24 mei 2018.  

 

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


