
Vacature
Polyvalente adviseur (m/v/x)

voor Monumentenwacht Vlaanderen vzw

Monumentenwacht is al bijna 30 jaar een ideale partner voor eigenaars-beheerders

van onroerend erfgoed in Vlaanderen. Onder het motto ‘Beter voorkomen dan

genezen’ draagt Monumentenwacht in belangrijke mate bij aan de instandhouding

van het Vlaamse erfgoed. Bijna 3.200 leden, met meer dan 7.500 erfgoedobjecten,

doen beroep op Monumentenwacht. De monumentenwachters in de vijf provinciale

afdelingen verzorgen de eerstelijnsdienstverlening. Via periodieke inspecties,

grondige rapporten, deskundig advies en een goede begeleiding bieden zij

onafhankelijk advies en ondersteuning aan hun leden.

Als koepelorganisatie vormt de vzw Monumentenwacht Vlaanderen de verbindende

factor voor de vijf provinciale Monumentenwachten, onder meer door het

organiseren van overleg en uitwisseling op verschillende niveaus. De koepel staat in

voor een maximale eenvormigheid in de dienstverlening vanuit de provinciale

afdelingen, en biedt onder meer ondersteuning inzake ICT en veiligheid.

De inhoudelijke werking binnen Monumentenwacht Vlaanderen gebeurt grotendeels

door de vijf adviseurs in het team. Zij staan in voor een permanente opbouw en

uitwisseling van expertise met de wachters, onder meer door het organiseren van

vorming en overleg. De koepel zorgt ook voor het verzamelen van relevante

informatie, het opsporen van nieuwe ontwikkelingen en opvolgen van evoluties in de

regelgeving, … en het doorgeven van deze informatie aan de monumentenwachters,

maar ook aan de leden en externe stakeholders. Binnen dit team van adviseurs zijn

verschillende disciplines en uiteenlopende expertises vertegenwoordigd.

Voor de versterking van dit team is Monumentenwacht Vlaanderen momenteel op

zoek naar een polyvalente adviseur.



T a k e n

● Ondersteunen van de inhoudelijke en praktische werking van de provinciale
monumentenwachten

● Expertiseopbouw- en deling
● Netwerking
● Bijdragen aan de kwaliteitszorg van de dienstverlening van

Monumentenwacht (vb. door organiseren opleidingen)
● Beantwoorden van adviesvragen (intern/extern)
● Bijdragen aan het actualiseren van databronnen
● Meewerken aan de uitbouw, het testen en het gebruik van het databank- en

rapportagesysteem
● Organiseren en leiden van thematische werkgroepen
● Advies verlenen aan actoren uit de erfgoedsector m.b.t. het beheer van

verschillende types erfgoed
● Sensibiliseren m.b.t. het belang van onderhoud van erfgoed
● Inzetten van inhoudelijke expertise m.b.t. verschillende types erfgoed (vb.

door opmaak onderhoudsfiches of brochures)
● Ondersteunen van de permanente monitoring van de toestand van het

objectenbestand en (de impact van) de werking van Monumentenwacht

P r o f i e l

● Je bezit een masterdiploma of je hebt een gelijkwaardig niveau opgebouwd
door ervaring

● Je hebt minstens enkele jaren relevante ervaring
● Je hebt een brede kennis en affiniteit met verschillende aspecten van de

(onroerend)erfgoedzorg
● Je hebt goesting om je te verdiepen in de verschillende thema’s waarrond

Monumentenwacht werkt
● Ervaring met de praktijk van de erfgoedzorg is een bijkomende troef
● Je bent flexibel ingesteld en bereid om je geregeld te verplaatsen doorheen

heel Vlaanderen
● Je bent een teamspeler die communicatief sterk is en goed kan luisteren
● Je bent creatief en organisatorisch sterk
● Je werkt doelgericht en je kunt je werk goed organiseren
● Je kan vlot omgaan met ICT-toepassingen en leert makkelijk nieuwe

toepassingen aan



O n s   a a n b o d

● Contract voor onbepaalde duur - 80 procent (voltijds bespreekbaar)
● De aanvangswedde kan variëren tussen 3488 euro en 3703 euro bruto (voor

voltijdse tewerkstelling). Verloning volgens barema Vlaamse overheid.
● Relevante ervaring kan in rekening worden gebracht
● Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, groepsverzekering,

maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer, kilometervergoeding voor verplaatsingen met de eigen
wagen, laptop, tussenkomst in telefoonabonnement

● Een werkplek in het centrum van Antwerpen
● Mogelijkheid tot telewerk
● Mogelijkheid tot volgen van opleidingen

S e l e c t i e p r o c e d u r e

Wil jij graag onze adviseurspool versterken?
Bezorg dan ten laatste op zondag 12 september 2021 je motivatiebrief met CV via
info@monumentenwacht.be.

Bezorg ons geen generieke motivatiebrief, maar vertel ons in max. 1 A4:
● waarom je voor Monumentenwacht Vlaanderen wil werken en wat je

motiveert in deze job
● wat je affiniteit is met verschillende aspecten van erfgoedzorg
● waarin je ervaring hebt en waarin je je verder wil verdiepen
● op welke manier je je rol als adviseur wil invullen
● welke meerwaarde jij voor onze organisatie kan betekenen

￭ CV-screening
Aan de hand van jouw motivatiebrief en CV gaan we na of je in aanmerking komt voor
deze functie. Wees dus zo volledig mogelijk.

￭ Interview
Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een interview op dinsdag  28
september 2021.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u terecht bij Tijl Vereenooghe,
algemeen coördinator, via tijl.vereenooghe@monumentenwacht.be
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