Erfgoed Lommel vzw werft aan met een contract van onbepaalde duur (0,8 VTE):
ARCHEOLOOG voor Archeohuis De Kolonie, onroerenderfgoeddepot.
Functiecontext
Het Onroerenderfgoeddecreet trad in werking op 1 januari 2015. Het luik ‘Archeologie’ van
het decreet werd daadwerkelijk van toepassing op 1 januari 2016. De onroerenderfgoeddepots
vormen een belangrijke schakel in het archeologisch traject dat door dit decreet werd
uitgetekend. Een onroerenderfgoeddepot zorgt ervoor dat archeologische vondsten en
ensembles op een deskundige manier worden bewaard, beheerd en voor onderzoek beschikbaar
gesteld. Vanzelfsprekend vervult het onroerenderfgoeddepot een rol met betrekking tot de
maatschappelijke relevantie van het archeologische onderzoek.
Archeohuis De Kolonie neemt de rol op zich van onroerenderfgoeddepot voor de subregio
Noord-Limburg (tien gemeenten en steden). Het onroerenderfgoeddepot schakelt zich in in het
Vlaams Depotnetwerk en streeft naar erkenning door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het
Archeohuis bevindt zich in de Hoeve Corens (beschermd monument), Kolonie 77, 3920
Lommel.
Erfgoed Lommel vzw, een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Lommel, is
verantwoordelijk voor het beheer van Archeohuis De Kolonie. Erfgoed Lommel vzw is een
vereniging die wordt ondersteund door professionele medewerkers en vrijwilligers. Het bestuur
van de vereniging is een afspiegeling van de Lommelse gemeenteraad. Een vaste
adviescommissie van vrijwilligers adviseert dit bestuur. De vereniging zorgt voor erfgoed in al
zijn aspecten, meer bepaald voor het Lommelse erfgoed maar bij uitbreiding ook voor het
Noord-Limburgse erfgoed, en dat steeds in samenwerking met alle belanghebbenden.
Takenpakket
Je staat in voor het beheer van Archeohuis De Kolonie, in het bijzonder het zakelijke en
inhoudelijke beheer van het onroerenderfgoeddepot. Hiervoor werk je de nodige procedures en
rapportages uit.
Je leidt en coacht de collectieregistrator en de vrijwillige medewerkers zodat de doelstellingen
van een kwaliteitsvol onroerenderfgoeddepot worden gerealiseerd. Zo ben je onder meer
eindverantwoordelijke voor de digitale archeologische databank.
Je bent het aanspreekpunt voor de belanghebbenden van het onroerenderfgoeddepot en je
verzekert een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Je zorgt in samenwerking met collectieregistrator voortdurend voor een verbetering van de
depotwerking.
Je stimuleert en onderneemt wetenschappelijk archeologisch onderzoek met als doel
kenniswinst te realiseren betreffende bewaarde ensembles en artefacten.
Je communiceert over de depotwerking en de bereikte resultaten op het vlak van de
archeologische kenniswinst.

Je stelt je archeologische kennis ter beschikking van de belanghebbenden, zoals onder meer de
IOED en de erkende archeologen en de archeologische bedrijven.
Je bouwt een netwerk uit met de collega’s binnen het Vlaams Depotnetwerk, met de erkende
archeologen en de archeologische bedrijven, met de archeologische onderzoeksinstellingen en
universiteiten, met de locale actoren (IOED, overheden, erfgoedverenigingen,
metaaldetectoristen en vrijetijdsarcheologen). Aangezien Lommel een grensgemeente is,
beperkt dit netwerk zich niet alleen tot Vlaanderen en België.
Je werkt collegiaal samen met de medewerkers van Erfgoed Lommel vzw, zowel de
professionelen als de vrijwilligers, zodat ze kunnen rekenen op jouw expertise (en natuurlijk
ook omgekeerd).
Je adviseert en rapporteert regelmatig aan Erfgoed Lommel vzw, met name de directeur, de
algemene vergadering, het bestuursorgaan en de vaste adviescommissie van vrijwilligers.
Competenties
Je hebt een goede kennis van de regelgeving van het onroerenderfgoeddecreet met betrekking
tot het archeologisch traject en de depotwerking.
Je hebt ervaring met het beheer en het onderzoek van archeologisch ensembles.
Je hebt kennis van en belangstelling voor het archeologische verleden van de streek en dat
blijkt uit je eerdere beroepservaring en/of vrijwilligerswerk.
Je hebt een coachende stijl van leidinggeven.
Je kan collegiaal samenwerken.
Je bent communicatief vaardig.
Je bent vertrouwd met Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook…), digitale databanken en GIStoepassingen.
Je hebt een opleiding genoten als archeoloog (licentiaat, master, doctor of diploma hoger
onderwijs van het lange type of gelijkwaardig door nascholing, stages en/of ervaring); een
beroepservaring als (erkend) archeoloog strekt tot voordeel.
Aanbod
Een leidinggevende functie en een aangename werkomgeving binnen een dynamische en goed
gestructureerde erfgoedorganisatie.
Een contract van onbepaalde duur 0,8 VTE op niveau L1 (volgens baremastructuur PC 329.01)
met indiensttreding op 1 september 2023.
Indien van toepassing mag je maximaal 10 jaar anciënniteit meenemen.

Startwedde:

het brutomaandloon niveau L1 (PC 329.01) à 80% ligt tussen:
2.640,26 € (bij 0 jaar anciënniteit) en
3.346,26 € (bij 10 jaar anciënniteit).
(cijfers incl. indexaanpassing van 01/09/2022)

Selectieprocedure
-

-

Screening motivatie en CV: je mailt een motivatiebrief en je CV aan Veerle Leysen,
directeur van Erfgoed Lommel vzw, op mailadres info@erfgoedlommel.be en dit uiterlijk
op 9 december 2022. Je motivatiebrief en je CV worden door een jury grondig vergeleken
met de gevraagde competenties en ervaring. Op basis van deze screening wordt beslist of je
wordt uitgenodigd voor de volgende stap.
Interview met een praktijkgeval: tijdens een interview worden je motivatie, competenties
en ervaring bevraagd en getoetst aan een praktijkgeval.
De jury maakt hierna een rangschikking op van de kandidaten en legt die, vergezeld van
een advies, voor aan het bestuursorgaan van Erfgoed Lommel vzw. Dit bestuursorgaan
beslist uiteindelijk over de aanwerving.

