
 

 
 

 

Taken en functieprofiel  
Erfgoedconsulent ondergronds erfgoed & publiekswerking  
 

 

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Oost-Haspengouw & Voeren is op zoek naar een 

voltijds erfgoedconsulent ondergronds erfgoed.  

M/V/X staat naast de coördinator en behartigt de dossiers met een archeologische inslag en deze rond 

ontsluiting en publiekswerking (OMD, archeologiedagen,…) in de aangesloten gemeenten Bilzen, 

Hoeselt, Riemst en Voeren. Daarnaast ondersteunt M/V/X de gemeenten inhoudelijk in de uitwerking 

en implementatie van een eigen onroerenderfgoedbeleid.  

 

Taken eigen aan de functie van erfgoedconsulent ondergronds erfgoed 

1. Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning rond archeologie op intergemeentelijk niveau. Je 

ondersteunt de aangesloten onroerenderfgoedgemeenten bij hun decretale taken rond archeologie.  

- Je controleert conceptarcheologienota’s, onderhoudt contacten met de studiebureaus en stuurt bij 

waar nodig en waar kan;  

- Je behandelt de gemelde archeologienota’s: je staat in voor de aktename en het opleggen van 

voorwaarden. Je overlegt hierover waar nodig met de gemeentelijke diensten Omgeving;  

- Je behandelt toelatingen van archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem en meldingen 

van de aanvang van een archeologische opgraving;  

- Je gaat op terreinbezoek;  

- Je ontwikkelt het beleid rond beschermde archeologische sites; Je werkt mee aan beheersplannen 

rond ondergronds erfgoed en de uitvoering ervan.  

- Je behandelt toelatingsaanvragen voor beschermd erfgoed waarvan de werken impact hebben op 

het archeologisch erfgoed;  

- Je werkt mee aan de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen of inrichtingsplannen voor gebieden 

waar het archeologisch kader van (doorslaggevend) belang is;  

- Je maakt en beheert toepasselijke GIS-lagen;  

- Je staat in voor het huidige transitdepot en bouwt een visie uit rond de verdere uitbouw van de 

depotwerking in samenwerking met de coördinator 

2. Je staat in voor de organisatie van publieksactiviteiten en projecten m.b.t. de ontsluiting van het 

onroerend erfgoed. 



 

 
 

 
- Je ontwikkelt en realiseert (intergemeentelijke) projecten en acties ter versterking van onroerend 

erfgoedwaarden in de regio (OMD, schrijven van persteksten, laagdrempelige artikels, 

organiseren van tentoonstellingen, lezingen,….); 

- Je volgt hierbij ook de financiële aspecten op (vaststelling en opvolging budgetten, subsidies, in 

samenspraak met de gemeentelijke diensten en/of coördinator); 

- Je werkt samen met en ondersteunt vrijwilligers (metaaldetectoristen, heemkringen,…) en bewoners; 

- Je werkt mee aan initiatieven van partners en gemeentelijke diensten om het draagvlak voor 

onroerend erfgoed in de regio te vergroten 

3. Je communiceert over je werkterrein met je collega’s, beleidsverantwoordelijken, externe 

betrokkenen en geïnteresseerden om het draagvlak voor het erfgoedbeleid te verbreden.  

- Je hebt oog voor pragmatische en duurzame oplossingen en past deze toe. Je neemt deel aan of 

organiseert werkgroepen, vergaderingen, infosessies, vaak samen met 

beleidsverantwoordelijken, over onroerenderfgoedbeleid in het algemeen en archeologie in het 

bijzonder;  

- Je fungeert als aanspreekpunt voor vragen over archeologie;  

- Je overlegt met externe archeologen, architecten, bouwheren en andere overheden over concrete 

dossiers, in nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten Omgeving;  

- Je levert inhoudelijke kennis in verband met archeologie;  

- Je adviseert de gemeentelijke diensten Omgeving bij het behandelen van aanvragen die impact 

hebben op het archeologisch bodemarchief;  

- Je licht de andere medewerkers (ruimtelijk planners, adviseurs vergunningen, ingenieurs) van de 

gemeentelijke diensten in over mogelijk belangrijk archeologisch patrimonium bij gebouwen of in 

gebieden waar projecten worden gepland;  

- Je verzamelt en onderhoudt de nodige kennis van de laatste ontwikkelingen op het terrein, o.a. door 

een nauwe samenwerking met je collega in het beleidsdomein onroerend erfgoed en archeologie;  

- Je volgt mee de gemeentelijke erfgoedadviesraden op; 

- Je hebt bij dit alles een holistische, integrale en geïntegreerde kijk op onroerend erfgoed en plaatst 

archeologie in een ruimer kader;  

- Je werkt binnen de krijtlijnen van het beleidsplan van de IOED en de gemeentelijke beleids- en 

beheerscyclus; 

- Je werkt mee aan de jaaractieplannen en jaarlijkse rapportage i.k.v. de verplichtingen als IOED en OE-

gemeenten, conform het beleidsplan van de IOED en de gemeentelijke BBC; 



 

 
 

 
- Je kan doeltreffend communiceren over de eigen werking en output, zowel intern t.a.v. collega’s en 

partners als extern t.a.v. geïnteresseerden en het brede publiek;  

 

Profiel  

De kandidaat erfgoedconsulent ondergronds erfgoed beschikt over een diploma master/licentiaat in 

de archeologie. Een bijkomende opleiding erfgoedstudies, kennis van GIS, en voeling met het 

onroerend erfgoed en de streekidentiteit van Haspengouw zijn een pluspunt.  

Ervaring in het werken met lokale besturen en/of overheidsinstanties is een pluspunt.  Aantoonbare 

relevante ervaring is een pluspunt.  

  

Vaardigheden  

- Kennis van de verscheidene instanties in de regio m.b.t. onroerend erfgoed  

- Grondige kennis van de wet en regelgeving inzake onroerend erfgoed  

- Basiskennis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening  

- Zelfstandig kunnen werken in (inter)gemeentelijke context  

- Naleven van de deontologie die eigen is aan de functie en het functieniveau  

- Consequent handelen: in gelijkaardige omstandigheden gelijkaardige standpunten innemen / 

houding aannemen, conform het beleidsplan van de IOED en de visie van de gemeenten  

- Flexibel kunnen werken en besluitvaardig zijn  

- Creativiteit, samenwerking en vlotte communicatie (zowel mondeling als schriftelijk), om met het 

nodige inlevingsvermogen samen oplossingen te vinden voor zowel de lange termijn als bij acute 

problemen  

- Kunnen samenwerken met stakeholders (vrijwilligers, beleid, personeel lokale besturen,…) 

- Teamspeler (niet terugschrikken voor werken met en voor anderen)  

- Vlotte persoonlijkheid om het consultatienetwerk verder uit te bouwen  

- Enthousiast en leergierig 

- Sterk verantwoordelijkheidsgevoel  

- Vak- en disciplineoverschrijdend en analytisch denken en werken  

- Bereid tot flexibele werkuren (af en toe avond- of weekendvergaderingen)  

- Goede kennis van PC-toepassingen 



 

 
 

 
- Goede kennis Frans is een pluspunt  

- Beschikken over rijbewijs B en eigen wagen  

 

Het aanbod  

- Een leuke, uitdagende job  

- Een voltijds contract van onbepaalde duur, afhankelijk van de duur van de projectvereniging 

- Een salaris volgens weddeschaal A1-3a met behoud van relevante anciënniteit  

- Maaltijdcheques en andere extralegale voordelen zoals gebruik van laptop en GSM  

- Een vergoeding voor de gemaakte verplaatsingskosten  

- 2de pensioenpijler 

- Hospitalisatieverzekering  

- Standplaats gemeentehuis Riemst, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst; wisselende werkplek in 

de vier aangesloten gemeenten.   

 

Selectieprocedure  

De selectieprocedure bestaat uit twee stadia. De kandidaten ontvangen de uitnodiging voor het 

schriftelijk examen via e-mail. Het schriftelijk examen bestaat uit kennisvragen en enkele case studies. 

Max. de eerste 10 geslaagden zullen doorgaan naar het mondeling examen. Tijdens het mondeling 

worden aan de kandidaten enkele concrete case studies voorgelegd. 

De schriftelijke examens gaan door op woensdag 19 augustus. De mondelinge examens op woensdag 

26 augustus.  

De rangschikking van de geslaagden wordt vastgelegd in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.  

 

Solliciteren 

Indien je geïnteresseerd bent in de vacature, gelieve je gemotiveerde kandidatuur aangetekend toe te 

sturen aan IOED Oost-Haspengouw & Voeren, t.a.v. Veerle Vansant, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 

Riemst, ten laatste op 4 augustus 2020 (poststempel geldt als bewijs).  

Bij de kandidatuurstelling moet als bijlage worden gevoegd: 

- Een recent curriculum vitae 

- Een kopie van een geldig master- of licentiaatsdiploma, zoals vermeld in het profiel van de kandidaat 



 

 
 

 
- Een kopie van een rijbewijs B 

 

Voor meer informatie i.v.m. de vacature kan je contact opnemen met Veerle Vansant, coördinator 

IOED Oost, via veerle.vansant@ioedoost.be of 0474 511448.  


