GEZOCHT: jobstudent religieus erfgoed
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei bouwt voor en met 15 gemeenten uit de regio Pajottenland &
Zennevallei een werking uit die erfgoedorganisaties en het erfgoed zelf ten goede komt. Tot haar
werkingsgebied behoren de gemeenten Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos Galmaarden,
Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.
Met het project 'Weg van God' (2018-2020) zet de erfgoedcel samen met kerk- en
gemeentebesturen en andere erfgoedliefhebbers in op de zorg voor roerend religieus erfgoed. Ze
doet dit via acties rond behoud & beheer; inventarisatie en waardering, selectie en
herbestemming.
Binnen deze context zijn we op zoek naar een jobstudent die gedurende enkele weken (20
werkdagen, 2-3 dagen/week, tussen eind augustus en eind oktober) ondersteuning biedt aan de
projectmedewerker.
Takenpakket
1) Ondersteuning bij inventarisatieacties
• Organiseren van een open inventarisatiemoment
• (Praktische) ondersteuning bij organisatie vormingsreeks
• Ondersteuning bij digitalisatie via ‘Erfgoedplus.be’: aanmaken collecties, nazicht van
gegevens in Erfgoedregister, nabewerking foto’s, …
• Ondersteuning vrijwilligerswerking: ontwikkelen ondersteuningstools, wervings- en
bedankingsactie, …
2) Uitdenken/uitwerken actie rond behoud & beheer van religieus erfgoed (bijv. groepsaankoop)
3) Communicatieve taken
• Opstellen van pers- en nieuwsberichten (website, nieuwsbrief, sociale media, …)
• Maken van foto’s, video’s, …
• Nazicht van teksten
Afhankelijk van de nood en de tijd kan je ook voor andere bijkomende taken ingezet worden.
Profiel
•
•
•

•

Je hebt voeling met (religieus) erfgoed en wil ervaring opdoen in de erfgoedsector.
Je bent veelzijdig inzetbaar, weet van aanpakken en werkt nauwkeurig.
Je staat communicatief sterk: je hebt kennis van de Nederlandse taal, je kan je zowel in
geschreven communicatie als mondeling goed uitdrukken, je past je communicatiestijl aan
naargelang medium en doelgroep (sociale media, partners, pers, …), …
Je kan vlot met de computer (en een camera) werken.

Aanbod
•
•

Een leuke en leerrijke ervaring in de erfgoedsector met voldoende begeleiding
Bezoldiging volgens weddenschaal E1 en een vergoeding voor (woon-)werkverkeer

Wanneer?
•
•

Duur: 20 werkdagen
Frequentie en periode: in onderling overleg te bepalen
o Frequentie: 3 dagen/week of 2 dagen/week
o Periode: tussen 19/08/19 en 01/11/19

Waar? Je werkt voornamelijk op het kantoor van de erfgoedcel: Castelhof, Molenstraat 102, 1700
Sint-Martens-Bodegem (aan het station). Sporadisch zal je ook op verplaatsing worden ingezet.
Solliciteren?
Stuur je CV en motivatiebrief voor maandag 24 juni 2019 naar birgit@erfgoedcelpz.be. Vermeld
bij je sollicitatie of je over een rijbewijs en voertuig beschikt.
De kandidaturen worden beoordeeld op basis van motivatie en ervaring. De 3 beste kandidaten
worden op donderdag 27 juni 2019 op gesprek uitgenodigd.
Met vragen en voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Birgit Scheys-Thys
(birgit@erfgoedcelpz.be of 0492 18 32 69). Uitleg over het project ‘Weg van God’ vind je ook op
de website www.erfgoedcelpz.be/wegvangod.

