Agentschap Onroerend Erfgoed
zoekt een
Conservator – restaurator
Afdeling:
Onderzoek en Bescherming
Niveau:
B111
Graad:
deskundige
Standplaats:
Doornveld Industrie Zone 3 gebouw 190, 1731
Asse-Zellik
Vacaturenummer: 201710

FUNCTIECONTEXT
Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt het onroerenderfgoedbeleid in
Vlaanderen voor en voert het uit. Vanuit die optiek inventariseert en
beschermt het gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend
erfgoed. Verder ondersteunt het burgers, lokale overheden, ontwerpers,
ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. Het draagt
ten slotte de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met
beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover.
Samen met onze partners zorgen we dat onroerend erfgoed een zaak is
van en voor iedereen. Hier zijn steden en gemeenten onze partner bij
uitstek om het onroerenderfgoedbeleid uit te dragen en te vertalen
naar burgers. We onderhouden nauwe relaties met andere beleidsdomeinen
zoals ruimtelijke ordening, natuur, landbouw, toerisme, onderwijs enz.
Daarnaast subsidiëren we een aantal structurele erfgoedpartners. Deze
verenigingen zetten elke dag het erfgoed op de kaart.
JE TAKENPAKKET
In samenwerking met de depotspecialist Conservatie werk je aan de
conservatie van de metalen objecten van een archeologisch ensemble.
Het gaat voornamelijk over artefacten uit ijzer of koperlegering. Dit
houdt in dat je het origineel oppervlak vrijlegt door middel van
mechanische reiniging, actieve stabilisatiebehandelingen uitvoert,
een beschermingslaag aanbrengt en de artefacten correct verpakt voor
langdurige bewaring.
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JE PROFIEL
DEELNEMINGSVOORWAARDEN
JE DIPLOMA
- Diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor) binnen een
opleiding conservatie / restauratie van kunstvoorwerpen (bij
voorkeur beheersen conservatie- en restauratietechnieken
van
archeologische metalen)
JE GEDRAGSCOMPETENTIES
-

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 1: neemt verantwoordelijkheid
voor zijn werk
Flexibiliteit - niveau 1: past zijn aanpak of gedrag aan als de
concrete situatie dat vereist
Communiceren - niveau 1: verwoordt zijn boodschap correct en
begrijpelijk
Samenwerken - niveau 1: informeert, pleegt overleg en werkt mee
Klantgerichtheid - niveau 1: reageert vriendelijk, adequaat en
correct op vragen van belanghebbenden
Plannen en organiseren - niveau 1: plant en organiseert zijn werk
effectief

JE TECHNISCHE COMPETENTIES
-

Kennis en ervaring in preventieve conservatie en actieve
conservatiebehandelingen van archeologische metalen
Je hebt kennis met betrekking tot behoud en beheer van collecties
Je bent op de hoogte van de standaarden en ontwikkelingen op het
vlak van depotwerking, klimaatbeheersing en -controle
Je bent op de hoogte van de standaarden en ontwikkelingen op het
vlak van basisconservatie- en restauratietechnieken

JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES
-

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

werkt nauwgezet en levert kwaliteit
kan zelfstandig en planmatig werken en bent goed in organiseren
bent opmerkzaam en kan onregelmatigheden signaleren
kan goed schriftelijk en mondeling communiceren
hebt sterke vaardigheden op gebied van samenwerken met collega’s
denkt oplossingsgericht
toont een grote inzet en motivatie

ONS AANBOD
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-

-

-

Een contract van bepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding
(voorziene einddatum 31/12/2017).
De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen
geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de
privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een
systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er
in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge)
een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor
innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening
nastreeft.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en
ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
Je
woon-werkverkeer
met
het
openbaar
vervoer
en
je
hospitalisatieverzekering zijn gratis.
Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per
gewerkte dag).
Je wordt aangeworven in de graad van medewerker (rang B111) met de
bijbehorende salarisschaal. Je aanvangssalaris is minimaal 1600,47
euro (nettomaandsalaris, aangepast aan de huidige index),
reglementaire toelagen niet inbegrepen.
Relevante erkende beroepservaring in de openbare sector kan
volledig in rekening gebracht worden. Erkende ervaring in de private
sector kan voor maximum twintig jaar anciënniteit in rekening
gebracht worden.

HOE SOLLICITEREN?
De Vlaamse overheid draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het
vaandel. Je wordt aangeworven op basis van competenties. Kwaliteiten
van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst of handicap.
Personen met een handicap krijgen de nodige faciliteiten indien zij
hierom verzoeken.
Spreekt deze functie je aan? Stuur dan snel je CV met bijhorende
motivatiebrief naar het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert
II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel (02/ 553.16.99), of per e-mail naar:
vacatures@onroerenderfgoed.be. Solliciteren kan tot en met 05/11/2017
Vermeld bij je sollicitatie volgende referentie: ‘201710– conservator
restaurator.
SELECTIEPROCEDURE
-

(telefonisch) interview: er wordt een gestructureerd interview
gehouden

MEER WETEN?
Wil je graag wat meer inhoudelijke informatie over deze functie, dan
kan
je
contact
opnemen
met
Leentje
Linders
(leentje.linders@vlaanderen.be).
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Wil je graag wat meer informatie over de procedure, dan kan je contact
opnemen
met
Bart
Lippens
02
553
18
34
bart.lippens@rwo.vlaanderen.be).
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