
 

 
 

De Intergemeentelijke onroerend 
erfgoeddienst Lage Kempen  

zoekt 
 

 

ERFGOED MEDEWERKER 
(contract onbepaalde duur) 

 
 
WIE ZIJN WIJ? 
Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) investeert 
in een levend landschap. We versterken natuur en 
erfgoed en verbinden ze met mensen. We bouwen 
bruggen tussen partners en sectoren. We laten 
tradities en nieuwe gebruiken elkaar inspireren. 
 
Meer info vind je op www.rllk.be of via deze video.  
 
De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 
Lage Kempen (IOED) is volledig ingebed in de 
werking van het RLLK en werkt voor 10 van haar 
gemeenten.  
 
Als lokaal expertisecentrum is de IOED het eerste 
aanspreekpunt voor bouwkundig erfgoed, 
historische landschappen en archeologie. Onze 
brede werking is gericht op het delen van kennis, 
ondersteunen van erfgoedprojecten en uitbouwen 
van een draagvlak voor het onroerend erfgoed.  
 
Onze IOED ondersteunt de gemeentebesturen in hun 
onroerend erfgoedbeleid met de focus op het 
bouwkundig, archeologisch en landschappelijk 
erfgoed. Met kennis van zaken willen we het lokale 
erfgoed behouden, ontwikkelen en ontsluiten. In 
dialoog met bewoners, belanghebbenden en 
deskundige partners brengen we het erfgoed onder 
de aandacht. Zo creëren we een groot draagvlak 
voor onroerend erfgoed en stellen we het veilig voor 
de toekomst. Meer info vind je hier.  
 
 

 
 
JOBOMSCHRIJVING 
Je werkt nauw samen met de IOED coördinator en de 
landschapscoördinator van RLLK in het erfgoedteam. 
Je ondersteunt de gemeenten inhoudelijk in de 
uitwerking van erfgoedacties.   
Andere collega’s van het RLLK ondersteunen jou en 
de IOED coördinator op vlak van administratie, 
financiën, communicatie, participatie, 
projectwerking… 
 
 
WAT DOE JE 
Als medewerker (M/V/X) van de IOED Lage Kempen: 
 
● Ben je een betrouwbaar aanspreekpunt voor 

onroerend erfgoed voor gemeenten, 
organisaties en particulieren.  

● Verleen je advies over het bestaande erfgoed-
instrumentarium.  

● Ondersteun je de dagdagelijkse werking en volg 
je acties nauwgezet op. Je organiseert overleg 
met partners en zorgt voor een goede 
informatiedoorstroming naar alle betrokkenen. 

● Stimuleer je nieuwe initiatieven en/of 
projecten rond onroerend erfgoed en breng je 
je enthousiasme over bij de partners en 
betrokkenen.  

● Help je de gemeenten de zichtbaarheid van hun 
onroerend erfgoed te vergroten en verhoog je 
het lokaal draagvlak voor het erfgoed bij 
bewoners en bezoekers via publiekswerking, 
educatie, communicatie en sensibilisering. 

● Bouw je het erfgoednetwerk verder uit en 
breng je alle actoren samen rond gezamenlijke 
acties en projecten. 

 
 

WIE BEN JE 
● Je beschikt over een diploma hoger onderwijs 

in een relevante richting zoals: onroerend 
erfgoed, ruimtelijke planning, architectuur, 
bouwkunde, erfgoedstudies, monumenten- en 
landschapszorg, archeologie, 
kunstwetenschappen... Of hebt deze kennis en 
competenties gelijkwaardig opgebouwd door 
ervaring.  

● Je kent de wetgeving over onroerend erfgoed.  
● Vanuit je enthousiasme communiceer je vlot en 

leg je makkelijk contacten. Presenteren voor 
groepen vormt geen probleem. 

http://www.rllk.be/
https://www.youtube.com/watch?v=biEmobY-o48
https://www.rllk.be/intergemeentelijke-onroerend-erfgoeddienst


 
● Je werkt vlot samen met collega’s, verschillende 

partners en betrokkenen; je kunt mensen 
motiveren tot samenwerking 

● Je bent een doener die flexibel en zelfstandig 
kan werken en graag initiatief neemt 

● Je ondersteunt de coördinator met het op touw 
zetten van projecten en het behalen van timing 
en doelstellingen.  

● Indien je vertrouwd bent met het werkings-
gebied van de IOED is dit zeker een plus. 

● Je hebt een goede kennis van PC-toepassingen, 
GIS-kennis is een extra troef. 

● Je hebt een rijbewijs B. 
 
 
WIJ BIEDEN 
● Een voltijds contract van onbepaalde duur  

75-80% is bespreekbaar.  
● Goede verlofregeling, flexibele werkuren, 

maaltijdcheques, fietsvergoeding, mogelijkheid 
tot thuiswerk, laptop, smartphone met 
abonnement 

● Verloning volgens PC 329.01  
● Afwisselende en maatschappelijk relevante job 

met ruimte voor eigen inbreng in een leuke 
teamsfeer.  

● Je krijgt een vaste werkplek in het kantoor van 
het Regionaal landschap, Grote Baan 176, 3530 
Houthalen-Helchteren. Het kantoor zal in de 
toekomst verhuizen naar een nieuwe locatie 
regio Heusden-Zolder-Hasselt-Zonhoven. 

 
 
PROCEDURE AANWERVING 
Stuur een motivatiebrief waarvan wij enthousiast 
worden, samen met jouw CV, ten laatste op 9 april 
2023 naar: 
Regionaal Landschap Lage Kempen vzw 
Ilse Ideler, directeur 
Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren 
Ilse.ideler@RLLK.be 0473/ 96 95 32  
 
Na een selectie op basis van cv en motivatiebrief 
ontvangen de kandidaten een uitnodiging voor een 
gesprek met proeven. Dit gaat door op woensdag 
19 april.  
 
Je kunt rekenen op een discrete behandeling van je 
kandidatuur.  
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