
 

 

Projectmedewerker inventariseren van 
bouwkundig erfgoed 
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei  
 
Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei  

Ben je gebeten door erfgoed? Word jij enthousiast als we het hebben over 
kapellen of begraafplaatsen? Schrikken woorden als inventariseren of 
waarderen jou niet af? Voel jij je bovendien thuis in een jong en enthousiast 
team? Of ben je misschien op zoek naar een eerste werkervaring?  
Dan is deze vacature misschien iets voor jou! 

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei zet in op een regionale werking rond 
cultuur en erfgoed voor 15 gemeenten uit de regio Pajottenland & Zennevallei 
(Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos Galmaarden, Gooik, Halle, 
Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw & Ternat). 
Van de diensten van de onroerenderfgoedwerking (IOED) waarvoor deze 
vacature is uitgeschreven, maken enkel de gemeenten Affligem, Dilbeek, 
Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat gebruik. 

We ondersteunen onze lokale besturen, maar ook talrijke vrijwilligers en 
organisaties in de streek. Dit doen we door hen te verbinden, hen van elkaar 
te laten leren, maar ook door onze diverse cultuurwerking en ons erfgoed in 
de schijnwerpers plaatsen.  

De Cultuurregio is op zoek naar een projectmedewerker (voltijds, contract 
bepaalde duur, niveau B1-B3, mogelijkheid tot verlenging) voor het 
inventariseren van kapellen en begraafplaatsen in haar werkingsgebied tussen 
1 juli 2021 en 31 december 2021.  

Taken 
 
Je zal onder meer volgende taken opnemen:  
 
• Inventariseren van kapellen 

• Inventariseren van begraafplaatsen 

• Opvolgen en aansturen van vrijwilligers 

• Waarderen 

• Geschiedkundige opzoekingen en afwegingen 

• Verwerken en uniformiseren van de methodiek 



 

 

• Enkele generieke taken voor de IOED (communicatie en ondersteunen van 
Archeologiedagen en OMD) 

Aanwervingsvoorwaarden 

• Je bent minstens in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur met 
architecturale, (bouw)historische, kunstwetenschappelijke of 
archeologische achtergrond. 

• Je voldoet aan de algemene toelatings-en aanwervingsvoorwaarden 

• Je slaagt in een selectieprocedure  

• Kennis van en ervaring met bouwkundig erfgoed is een must 

• Kennis en ervaring met inventariseren en waarderen van bouwkundig 
erfgoed zijn pluspunten 

• Je beschikt over volgende competenties:  
o Communiceren: Je kan je duidelijk, volledig en begrijpelijk 

uitdrukken en zorgt ervoor dat wat je wil overbrengen goed 
begrepen wordt. 

o Doelen stellen: Je stelt voor jezelf realistische en duidelijke 
doelstellingen, rekening houdend met de omstandigheden. 

o Opvolgen: Je blijft op de hoogte van het verloop van geplande 
activiteiten en zorgt ervoor dat de vooropgestelde objectieven 
bereikt worden. 

o Zelforganisatie: Je organiseert het eigen werk in functie van de 
prioriteiten. 

o Initiatief nemen: Je neemt actie vooraleer iemand of de situatie dit 
vereist. Je doet spontaan voorstellen ter verbetering, neemt 
spontaan verantwoordelijkheid. 

o Samenwerken: Je stelt je beschikbaar en open op tegenover de 
collega’s en je wil samen de doelstellingen bereiken. 

Wij bieden 

• Een voltijdse arbeidsovereenkomst met Cultuurregio Pajottenland & 
Zennevallei van bepaalde duur (met mogelijkheid tot verlenging).  

• De startdatum is 1 juni 2021, de einddatum van de tewerkstelling is 31 
december 2021. 

• Anciënniteit in de openbare sector wordt volledig in aanmerking 
genomen, beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt 
eveneens volledig in aanmerking genomen als die relevant is voor de 
functie waarin het personeelslid wordt aangesteld. 

• Verloning volgens barema B1-B3 
• Een flexibele werkregeling in een jong en dynamisch team 
• Extralegale voordelen in de vorm van maaltijdcheques (zichtwaarde: € 

8,00), gratis- woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie 
van € 0,23/km en een aantrekkelijke verlofregeling 



 

 

 

Selectieprocedure 

Wanneer er meer dan 15 kandidaten zijn die aan de gevraagde voorwaarden 
beantwoorden, zal er een voorafgaande preselectie worden gehouden op 
basis van de gevraagde ervaring en CV.  

De eerste vijf kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke proef (op 60 
punten, min. 30/60 te behalen), worden opgeroepen voor de mondelinge 
proef.  

Data 

• Deadline inschrijven: 30 mei 2021, 23u59 
• Preselectie: week van 31 mei 2021 
• Schriftelijke proef via thuiswerkopdracht: 4 juni 2021 – 7 juni 2021 

(12u) 
• Mondelinge proef: 17 juni 2021 
• Indiensttreding: vanaf 1 juli 2021 

Interesse? 

Geïnteresseerden stellen hun kandidatuur uiterlijk op 30 mei 2021, 23u59 via 
e-mail aan sollicitatie@dilbeek.be 

Jouw kandidatuur omvat: 

• het sollicitatieformulier, volledig ingevuld en ondertekend; 
• motivatiebrief en CV als aanvulling op vragenlijst; 
• een afschrift van het gevraagde diploma en eventueel andere 

relevante diploma’s; 
• een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn 

dan drie maanden op het moment van de indiening van je 
kandidatuur; wanneer er ongunstige vermeldingen op voorkomen, 
mag je een schriftelijke toelichting voorleggen. 

Bijkomende info 

Alle info vind je op de website van de Cultuurregio: www.cultuurregiopz.be. 
Voor bijkomende inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Nikki Van 
de Wall, Stafmedewerker onroerend erfgoed op het nummer (0492 18 32 69) 
of via e-mail: nikki@cultuurregiopz.be  
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