
 

 

 

 

 
 
 

Projectmedewerker waarderen en diamantair erfgoed 
Bepaalde duur (2 jaar), 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 erfgoedwerking. 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 de 
regio. Als coördinator, netwerker en makelaar ontpopte de erfgoedcel zich tot een sterke katalysator 
voor de erfgoedwerking in de regio. De ontwikkeling van prikkelende publieksprojecten, de versterking 
van de zorg voor het erfgoed van de regio en advies/begeleiding op maat zijn hierbij belangrijke 
speerpunten. 
 
De afgelopen jaren besteedden Kempens Karakter en haar partners heel wat aandacht aan het 
diamantair erfgoed van de regio. Overal zijn de sporen van ‘het steentje’ nog tastbaar aanwezig, maar 
de belangrijkste ankerpunten zijn ongetwijfeld het Kempens Diamantcentrum in Nijlen en de 
diamantcollectie in Grobbendonk. Op www.briljantekempen.be vindt u meer informatie over het 
Kempense diamantverhaal. 
 
De komende jaren wil de erfgoedcel sterk inzetten op het (participatief) inventariseren en waarderen 
van collecties rond ambachten, agrarisch erfgoed en diamantair erfgoed. Voor de werking zoekt 
Kempens Karakter een voltijdse projectmedewerker voor 2 jaar. 
 
 
Taken 

• collecties rond ambachten, agrarisch erfgoed en bedrijfserfgoed in kaart brengen, 

inventariseren en waarderen 

• inventariseren en waarderen van het diamantair erfgoed van Grobbendonk en Nijlen 

• een gemeenschappelijke visie en strategie op lange termijn uitwerken voor vzw Briljante 

Kempen en de diamantcollecties en -werkingen in Grobbendonk en Nijlen in samenspraak met 

alle betrokken partners 

• dagelijkse werking van vzw Briljante Kempen opvolgen 

• samenwerking met potentiële partners onderzoeken en een netwerk uitbouwen 

• het bestaande beleidsplan van Briljante Kempen vzw en Kempens Karakter mee uitvoeren 

 
 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Competenties 

• Je bent vertrouwd met de zorg voor en de ontsluiting van cultureel erfgoed. 

• Je bent vertrouwd met het inventariseren, registreren en waarderen van cultureel erfgoed. 

• 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 een doener die flexibel en zelfstandig kan werken. 

• Je bent vertrouwd met projectmatig werken. 
 

Extra troeven 

• Je bent vertrouwd de werking van gemeentebesturen en vzw’s. 

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

• Je hebt affiniteit met ambachten, agrarische erfgoed, bedrijfserfgoed en/of diamantair 
erfgoed. 

 
Aanbod 

• Een uitdagende, toffe job in een ambitieuze regio en een enthousiast team met oog voor de 
nodige begeleiding bij jouw takenpakket.  

• Een contract van bepaalde duur van 2 jaar (38u/38u). 

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

• Maaltijdcheques. 

• Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

• Een fietsvergoeding en/of terugbetaling openbaar vervoer. 

• Een aantrekkelijke vakantieregeling. 

• Plaats van tewerkstelling: Kasteel Le Paige, Nederrij 135 in 2200 Herentals. 
 
Hoe solliciteren? 
Stuur je kandidatuur met cv en gemotiveerde brief ten laatste op 3 januari 2021 naar 
info@kempenskarakter.be. Gelieve de volgende benamingen te geven aan deze bestanden: 
‘KKW_familienaam_voornaam_cv’ en ‘KKW_familienaam_voornaam_brief’. 
 
De selectieprocedure bevat de volgende elementen: een screening van CV met motivatiebrief en een 
mondelinge proef. 
 
Meer info? 
Erfgoedcel Kempens Karakter 
Nederrij 135 
2200 Herentals 
info@kempenskarakter.be 
0474/65 42 87 

mailto:info@kempenskarakter.be

