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Expert landschap en erfgoed
Halftijds contract van onbepaalde duur
WIE ZIJN WIJ?
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) wil samen met diverse partners uit de streek alle inwoners
overtuigen van de landschappelijke kwaliteiten in haar werkingsgebied (18 gemeenten in de Antwerpse
Kempen). Dit realiseren wij door het brede publiek te betrekken bij concrete acties. Tegelijk biedt het regionaal
landschap een platform waar verschillende maatschappelijke groepen elkaar ontmoeten om ideeën uit te
wisselen en projecten uit te werken. Dat doen wij samen met landbouwers, natuur- en milieubeschermers,
jagers, recreanten, provincie, gemeentebesturen en streekverenigingen. Meer info over onze werking kan je
vinden op www.rlkgn.be.
In 2017 erkende de Vlaamse overheid twee nieuwe Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddiensten (IOED) in
ons werkingsgebied: IOED Land van Nete en Aa in de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille,
Olen en Vorselaar en de IOED k.ERF in de gemeenten Balen, Dessel, Meerhout, Mol en Retie. Daarnaast werken
we nauw samen met de reeds bestaande IOED Noorderkempen en IOED de Merode voor de andere
gemeenten in ons werkingsgebied.
De teams voor de twee nieuwe IOED’s worden momenteel samengesteld met o.a. experten bouwkundig
erfgoed. Deze worden tewerkgesteld bij de respectieve erfgoedcellen met wie we deze IOED’s hebben
opgericht: Kempens Karakter en k.ERF. Het luik landschap wordt ingevuld vanuit ons regionaal landschap,
uiteraard in nauwe samenwerking met de collega’s van de IOED’s en erfgoedcellen.
Hiervoor zijn we op zoek naar een expert landschap en erfgoed.
Taken


een gedragen visie ontwikkelen rond het landschappelijk erfgoed in het werkingsgebied



het landschappelijk erfgoed in het werkingsgebied inventariseren



expertise opbouwen rond het landschappelijk erfgoed in het werkingsgebied



de aangesloten gemeentebesturen en andere stakeholders ondersteunen en adviseren rond
landschappelijk erfgoed



de samenwerking met potentiële partners onderzoeken en opstarten



het bestuur en andere personeelsleden van de IOED’s en RLKGN mee ondersteunen



het bestaande meerjarenplan van de IOED’s mee uitvoeren

Profiel
Voorwaarden


Je bent in bezit van een masterdiploma of gelijkgesteld universitair diploma



Je beschikt op basis van diploma of werkervaring over een aantoonbare expertise rond landschappelijk
erfgoed; bijkomende expertise in archeologisch erfgoed is een pluspunt



Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen



Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken

Competenties


Je bent vertrouwd met de zorg voor en de ontsluiting van onroerend erfgoed



Je kan jezelf efficiënt inwerken in complexe dossiers en helder rapporteren



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

Extra troeven


Je bent vertrouwd met het samenwerken met vrijwilligers



Je bent vertrouwd met de werking van gemeentebesturen



Je hebt affiniteit met het werkingsgebied van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Werkvoorwaarden


Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng



Halftijds contract (mogelijk uit te breiden in de toekomst) van onbepaalde duur met start 1 januari 2018



Standplaats: Hoge Mouw, Lichtaartsebaan 45 in 2460 Kasterlee (later Pastorie Oosthoven, Polderstraat 33
in Oud-Turnhout)



Verloning volgens barema A1 van de provinciale overheid met opname eventuele relevante anciënniteit.
Paritair Comité 329.1



Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer,
hospitalisatieverzekering, gunstige verlofregeling.



Een maatschappelijk relevante job in een gemotiveerd team van enthousiaste collega's

Praktisch
Stuur je CV en sollicitatiebrief ten laatste vrijdag 24 november naar bas.vanderveken@rlkgn.be met als
onderwerp ‘sollicitatie expert landschap en erfgoed’ en volgende documenten in bijlage:
‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’.
Na een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief worden maximaal 6 kandidaten uitgenodigd voor een
sollicitatie op 13 december.
MEER INFO?
Bas Van der Veken, coördinator, 0497/418.123 of bas.vanderveken@rlkgn.be

