Vacature WinAr
Erfgoedonderzoeker bouwkundig erfgoed
WinAr zoekt samen met PORTIVA in het kader van hun erkenning als Intergemeentelijke Onroerende
Erfgoed Diensten (IOED) een

Erfgoedonderzoeker (m/v) bouwkundig erfgoed
Functie
Samen met de reeds tewerkgestelde archeoloog zal de erfgoedonderzoeker bouwkundig erfgoed
algemene taken mee helpen behartigen zoals het opmaken van jaaractieplannen onroerend
erfgoed en de hieruit voortvloeiende taken. De erfgoedonderzoeker bouwkundig erfgoed zal
daarnaast nog specifieke taken op zich nemen zoals inventarisatie, advisering, coördinatie,
trajectbegeleiding en ondersteuning.

Profiel
De kandidaat erfgoedonderzoeker bouwkundig erfgoed beschikt over een diploma in één van de
volgende richtingen:
- Master in de archeologie en/of kunstwetenschappen,
- Master in de geschiedenis,
- Master in de ingenieurswetenschappen : architectuur of bouwkunde,
- Master in de architectuur
met een verplichte bijkomende opleiding monumenten(- en landschaps)zorg of gelijkwaardig op
basis van relevante ervaring.
Geslaagd zijn voor de selectieprocedure van toepassing op het aanwervingsexamen.

Vaardigheden
-

kennis van de wet en regelgeving inzake onroerend erfgoed
handelt consequent: neemt in gelijkaardige omstandigheden gelijkaardige standpunten in /
houding aan conform beleidsplan IOED’s en visie van de gemeenten
creativiteit, samenwerking en vlotte communicatie zijn noodzakelijk om met het nodige
inlevingsvermogen samen oplossingen te vinden voor probleemdossiers
vlotte persoonlijkheid om het consultatienetwerk verder uit te bouwen

Aanbod
-

een leuke, uitdagende job in een fijne werkomgeving
een contract van één jaar met kans op verlenging voor de duur van de IOED’s
een salaris volgens weddeschaal A1a met behoud van relevante anciënniteit
extralegale voordelen

Interesse?
Voor meer informatie over de functie, de aanwervingsvoorwaarden (profiel en vaardigheden), het
aanbod en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Veerle Lauwers, intergemeentelijk
archeoloog WinAr, veerle.lauwers@rotselaar.be of via 0472 / 19.63.80
De kandidatuur dient u, vergezeld van een afschrift van de vereiste diploma’s / ervaringen en van
een recent uittreksel uit het strafregister, uiterlijk op 15/01/2016 aangetekend te versturen naar
Erkende IOED WinAr, p.a. gemeentehuis Rotselaar, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.
De rangschikking van de geslaagden wordt vastgelegd in een wervingsreserve die 3 jaar geldig
blijft.

