
 

 

 

 

 
 
 

Vacature 
Publieksmedewerker Kempens Karakter 
Onbepaalde duur, B-niveau, voltijds (38u/38u) 

 
 
 

Wie zijn wij? 
De projectvereniging Kempens Karakter is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van de 
gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, 
Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. Voor die 12 gemeenten ontwikkelen we een kwaliteitsvolle, 
ambitieuze en inspirerende werking rond erfgoed en toerisme. Op www.kempenskarakter.be vindt u 
meer informatie over onze organisatie. 
 
Erfgoedcel Kempens Karakter bekommert zich sinds 1 januari 2009 om het cultureel erfgoed van onze 
12 gemeenten. Als coördinator, netwerker en makelaar ontpopte de erfgoedcel zich tot een sterke 
katalysator voor de erfgoedwerking in de regio. De ontwikkeling van prikkelende publieksprojecten en 
advies/begeleiding op maat zijn hierbij belangrijke speerpunten. 
 
IOED Land van Nete en Aa zet zich sinds 1 januari 2018 in voor het archeologisch, bouwkundig en 
landschappelijk erfgoed van de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen en 
Vorselaar. De IOED brengt het onroerend erfgoed beter in beeld door publiekswerking en 
sensibilisering. Voor het middenveld, de gemeenten en hun inwoners neemt de dienst een 
adviserende en ondersteunende rol op. 
 
Voor de werking van de erfgoedcel en de IOED is Kempens Karakter op zoek naar een voltijdse 
publieksmedewerker. 
 
 
Taken 

 publieksevenementen coördineren voor de regio, zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, 
Nacht van het Kempens Erfgoed, Archeologiedagen, Schatten van Vlieg, Krokuskriebels 

 inspirerende publieksprojecten opzetten rond het erfgoed van de regio 

 een eigentijdse communicatie uitwerken rond het erfgoed van de regio en de werking van de 
erfgoedcel en de IOED 

 de website, nieuwsbrief en sociale media van Kempens Karakter onderhouden 

 het vrijwilligersveld in de regio ondersteunen en activeren 

 de samenwerking met potentiële partners onderzoeken en opstarten 

 de bestaande meerjarenplannen van de IOED en de erfgoedcel uitvoeren 

 
Profiel 
Voorwaarden 

 Je bent in bezit van een bachelordiploma of van een diploma van het hoger onderwijs van één 
cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. 

 Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen. 

 Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken. 
 

http://www.grobbendonk.be/
http://www.herentals.be/
http://www.herenthout.be/
http://www.lille.be/
http://www.nijlen.be/
http://www.vorselaar.be/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Competenties 

 Je bent vertrouwd met publiekswerking en educatieve projecten. 

 Je bent creatief. 

 Je hebt een goede pen. 

 Je bent nauwkeurig en werkt planmatig. 

 Je bent vertrouwd met het samenwerken met vrijwilligers. 

 Je bent een teamspeler die overleg en samenwerking hoog in het vaandel draagt. 

 Je bent communicatief en beschikt over de nodige sociale vaardigheden. 

 Je bent klantgericht en betrokken. 

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

 Je bent vertrouwd met projectmatig werken. 
 
Extra troeven 

 Je bent vertrouwd met vormgeving en grafische software. 

 Je bent vertrouwd met de werking van gemeentebesturen. 

 Je hebt affiniteit met de regio van Kempens Karakter en haar erfgoed. 
 
Aanbod 

 Een uitdagende, toffe job in een beloftevolle regio en een enthousiast team.  

 Een contract van onbepaalde duur 

 Een loon vergelijkbaar met de gemeentelijke barema’s niveau B1. 

 Maaltijdcheques. 

 Een fietsvergoeding en/of terugbetaling openbaar vervoer. 

 Een aantrekkelijke vakantieregeling. 

 Plaats van tewerkstelling: het Begijnhof in Herentals. 
 
Hoe solliciteren? 
Stuur je kandidatuur met cv en gemotiveerde brief ten laatste op 16 september 2018 naar 
info@kempenskarakter.be. Gelieve de volgende benamingen te geven aan deze bestanden: 
‘KKP_familienaam_voornaam_cv’ en ‘KKP_familienaam_voornaam_brief’.  
 
De selectieprocedure bevat de volgende elementen: een screening van CV met motivatiebrief, een 
schriftelijke proef, een mondelinge proef en een assessment. De schriftelijke proef is voorzien eind 
september 2018. De mondelinge proef is voorzien op 3 oktober 2018. 
 
Alle kandidaten die slagen voor de schriftelijke en mondelinge proef komen terecht op een 
wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. 
 
Meer info? 
Kempens Karakter 
Begijnhof 27 
2200 Herentals 
info@kempenskarakter.be 
014/21 97 00 
 

mailto:info@kempenskarakter.be

