Vacature – consulent cultureel erfgoed
De Cultuurregio Leie Schelde is een bruisende regio met een boeiend verenigingsleven en rijk
verleden, diverse culturele centra en tal van cultuur- en erfgoedinitiatieven. Het is een creatieve en
kunstzinnige regio met een schat aan musea en bezienswaardigheden en dus de perfecte
voedingsbodem voor een krachtige en unieke regionale samenwerking rond cultuur en erfgoed.
Cultuurregio Leie Schelde is een nauwe samenwerking tussen de gemeenten Deinze, De Pinte,
Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm en wil cultuur- en erfgoedmakers
verbinden en de talrijke initiatieven uit de regio ondersteunen.
De Cultuurregio Leie Schelde bundelt samen met deze gemeenten de krachten om in te zetten op
vier specifieke pijlers, waarvan bovenlokale cultuur- en bibliotheekwerking de ganse regio bestrijkt.
Met zes gemeenten (excl. Kruisem en Zwalm) wordt de werking van de Erfgoedcel Leie Schelde
verder gecontinueerd. Om het plaatje helemaal af te maken wordt voor 5 gemeenten (excl.
Sint-Martens- Latem) rond onroerend erfgoed (IOED Leie Schelde) gewerkt.
Voor de erfgoedcelwerking zijn we op zoek naar een voltijdse, enthousiaste kracht die het
team komt vervoegen.

Functieomschrijving
Als consulent cultureel erfgoed (m/v/x) draag je bij aan de missie ‘Van Collectie naar Connectie’
en de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen van de erfgoedcelwerking binnen
de Cultuurregio Leie Schelde. Als consulent zet je je actief in voor het roerende en immateriële
erfgoed in Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.
De Erfgoedcel Leie Schelde draagt zorg voor dit lokale erfgoed. Ze doet dat door te fungeren als
een regionaal aanspreekpunt, door ervaring uit te wisselen en door ondersteuning te bieden. Zo wil
de Erfgoedcel mensen met (een hart voor) erfgoed samenbrengen en het lokaal erfgoed de
prominente plaats geven dat het verdient.
Je maakt deel uit van een klein, enthousiast Cultuurregio Leie Schelde-team die nauw samenwerkt
met de vele lokale en landelijke partners.

Taakomschrijving
●
●

Je draagt zorg voor het roerende en immateriële culturele erfgoed in de regio.
Je zal onze lokale professionele en vrijwillige partners ondersteunen inzake collectiezorg
(inventariseren, digitaliseren, coachen, opleiden, …) waarbij een bijzondere aandacht uitgaat
naar het rijke artistiek erfgoed en het industrieel erfgoed.

●
●
●
●
●

Je bent ook geboeid in het digitale verhaal van collectiezorg zoals digitalisering en databanken.
Je zal mensen verbinden. Samen met de collega’s organiseer je mee collegagroepen om de
noden te leren kennen en hierop in te spelen.
De taken zijn heel gevarieerd. Naast collectiezorg zal je ook meewerken aan publiekswerking,
vorming en andere acties om in te spelen op de noden die er leven in de regio.
Je zal voor de uitvoering van de acties samenwerken met diverse partners (vrijwilligers, musea,
cultuur- en erfgoedmedewerkers, stagiairs, heemkringen, landelijke organisaties, …).
We zoeken iemand met interesse voor roerend en immaterieel erfgoed en collectiezorg, een
echte verbinder van mensen, iemand die graag in het veld staat en luistert naar de noden van
partners. Samen met de collega’s, vrijwilligers en de diverse partners zetten we ons samen
actief in voor het cultureel erfgoed in de Cultuurregio Leie Schelde.

Profiel
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Je bent in het bezit van een bachelordiploma.
Ervaring inzake collectiezorg en digitale toepassingen als werknemer, vrijwilliger of stagiair is
een pluspunt.
Je hebt een uitgesproken affiniteit met het cultureel erfgoedveld en je wenst op dit vlak verdere
expertise te ontwikkelen. Thema’s als inventarisatie, behoud en beheer, waarderen,
herbestemmen, borgen, … klinken je als muziek in de oren.
Je beschikt over een analytisch vermogen en hebt opbouwende en verbindende ingesteldheid.
Je kan autonoom projecten opvolgen, initiatief nemen en tegelijkertijd in teamverband werken.
Je bent empathisch en flexibel in de omgang met diverse doelgroepen en partners en in staat
om een netwerk uit te bouwen en te onderhouden.
Je bent communicatief vaardig, je kan een boodschap helder overbrengen en mensen
enthousiasmeren.
Je bent loyaal en ruimdenkend. Je kan je flexibel opstellen in een organisatie in volle
ontwikkeling.
Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.
Je beschikt over een B-rijbewijs.

De Cultuurregio Leie Schelde voert een gelijkekansenbeleid. Hierbij zijn de kwaliteiten van mensen
doorslaggevend, ongeacht hun geslacht, religie, afkomst, leeftijd of fysieke beperking.

Ons aanbod
●
●
●
●
●

Een voltijdse job voor onbepaalde duur in een ambitieuze en dynamische organisatie met veel
kansen tot zelfontplooiing, bijscholing en ruimte voor eigen initiatieven.
Een boeiende en gevarieerde job binnen een aangename werksfeer.
Je werkt op kantoor in hartje Deinze, Tolpoortstraat 79.
Een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen)
Extralegale voordelen:
o Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro/gewerkte dag
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●

●
●
●
●

o Een gratis hospitalisatieverzekering
o Een fietsvergoeding
o Gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
Nuttige relevante ervaring uit privé-sector of als zelfstandige kan voor maximum 10 jaar
geldelijke anciënniteit meetellen; ervaring uit de openbare sector wordt onbeperkt in rekening
gebracht.
Verloning volgens barema B1 – B3.
Het minimum brutomaandloon (geïndexeerd) bedraagt 2.509,94 euro.
Een contract van onbepaalde duur. Startdatum wordt in onderling overleg besproken.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 3 jaar.

Selectieprocedure
De preselectie gebeurt op basis van het cv en de motivatiebrief. Als je weerhouden wordt na de
preselectie nodigen we je uit voor het schriftelijk examen in de week van 22 november 2021. Wie
slaagt voor het schriftelijk examen (min. 60%) wordt verwacht op het mondelinge examen op vrijdag
3 december 2021.

Solliciteren
Deadline: maandag 25 oktober om 12u
CV en motivatiebrief naar jolien@cultuurregioleieschelde.be

Meer info
Jolien Verroeye
Coördinator Cultuurregio Leie Schelde
Tolpoortstraat 79 - 9800 Deinze
jolien@cultuurregioleieschelde.be of 0478 36 69 60

Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de Cultuurregio Leie Schelde, rekening
houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet. Cultuurregio Leie Schelde verwerkt je gegevens conform de
Europese privacywetgeving (AVG/GDPR).
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