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Medewerker projecten & 
publiek 
 

Ben je gebeten door erfgoed en cultuur? Word jij blij van het 
opzetten van experimentele projecten met partners? Schuim 
jij Erfgoeddag of Open Monumentendag regelmatig af en wil 
je graag zelf hiermee aan de slag? En geeft werken met 
mensen je energie?  

Bij ZENDER werken we samen aan cultuur, cultureel erfgoed 
en onroerend erfgoed. ZENDER staat nooit stil en is als 
organisatie ook constant in verandering. Zin om deel uit te 
maken van ons dynamisch team? Lees dan snel verder.  

ZENDER is op zoek naar een medewerker projecten en 
publiek (voltijds, contract onbepaalde duur, niveau B1-B3) 
vanaf 1 april 2022.  

Over ZENDER 

ZENDER zet in op een regionale werking rond cultuur en 
erfgoed voor 15 gemeenten uit de regio Pajottenland & 
Zennevallei. In de gemeentes Affligem, Beersel, Bever, 
Dilbeek, Drogenbos Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, 
Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en 
Ternat ondersteunen we de besturen, maar ook talrijke 
vrijwilligers, netwerken en organisaties bij hun cultuur- en 
erfgoedwerking. Dit doen we door: 

- hen te verstreken (bijvoorbeeld door samen te 
brengen, te begeleiden, etc). 

- cultuur & erfgoed als streekproduct in de kijker te 
zetten (bv. door PenZine, Erfgoeddag en andere 
communicatie-acties) 

- via 2-jaarlijkse themawerkingen samen aan de slag te 
gaan met maatschappelijke thema’s als diversiteit, 
welzijn en duurzaamheid. 

Zo helpen we hen samen te werken en grenzen te 
doorbreken.  
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Taken 
 
Je zal onder meer volgende taken opnemen:  
 
Themawerkingen 

- Je werkt mee aan de themawerking rond diversiteit, 
welzijn en duurzaamheid.  

o Je zorgt voor de communicatie vanuit de 
focusthema’s en volgt de stroomgroep op 

o Je zoekt praktijkvoorbeelden en helpt mee 
inspiratiesessies voor het werkveld te 
organiseren 

o Je begeleidt lokale actoren in functie van hun 
subsidie-aanvraag bij ZENDER 

- Je geeft onder andere drie erfgoedlabo’s rond de 
thema’s welzijn, diversiteit en duurzaamheid vorm.  

o Je bent vanuit ZENDER ondermeer 
verantwoordelijk voor de opvolging en 
uitvoering van “Randatlas” (je volgt het 
project inhoudelijk en praktisch mee op en 
zorgt ervoor dat diverse doelgroepen in de 
streek bereikt worden via de 
projectcommunicatie) en “Hereikt in het 
verleden” (hiervoor werk je samen met 
partners een concreet project uit)  

o Je ontwikkelt andere acties en voert ze uit en 
zorgt samen met de algemeen coördinator 
voor een termijnaanpak (erfgoed & cultuur) 
voor deze thema’s.  

o Verder je de mogelijkheden die er zijn om nog 
met de thema’s aan de slag te gaan en zoek je 
opportuniteiten binnen het netwerk van 
ZENDER,  

 
Cultuur als streekproduct 

- Je bent de trekker voor de organisatie van 
Erfgoeddag, Open Monumentendag, 
Archeologiedagen, Schatten van Vlieg, etc. Samen met 
partners en lokale besturen geef je deze mee vorm, 
bedenkt gemeenschappelijke communicatie-acties en 
zorgt voor de regionale communicatie 

- Je werkt mee aan of initieert andere publieksgerichte 
acties naar nood van de organisatie. 

 
Versterken 

- Je bent verantwoordelijk voor de erfgoed- en 
cultuureducatieve werking van ZENDER. Je begeleidt 
partners bij hun educatieve werking en coördineert 
en initieert trajecten en initiatieven als: 
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o Organisatie en begeleiding van “Buurten met 
erfgoed” 

o Je begeleidt mee scholieren en studenten bv. in 
kader van de samenwerking met hogeschool 
Odissee (lerarenopleiding), begeleidt 
stagiaires, Youca action day, etc. 

 
Bij ZENDER werken we samen aan cultuur, cultureel erfgoed 
en onroerend erfgoed. Als stafmedewerker bouw je mee aan 
de geïntegreerde werking door met je collega’s samen te 
werken aan overkoepelende acties (bv. eindejaarsdrink) of 
thema’s (bv. Themawerking rond diversiteit, welzijn, 
duurzaamheid) naar de noden van de werking.  
 
Aanwervingsvoorwaarden 

• Je bent minstens in het bezit van een bachelordiploma 

• Je voldoet aan de algemene toelatings-en 
aanwervingsvoorwaarden 

• Je slaagt in de selectieprocedure  

• Kennis over en ervaring met erfgoed- of cultuurwerking 
en met de streek zijn pluspunten evenals ervaring met 
projectmanagement, begeleiding van groepen en 
communicatie 

• Je beschikt over volgende competenties:  
o Communiceren: Je kan je duidelijk, volledig en 

begrijpelijk uitdrukken. 
o Doelen stellen en opvolgen: Je stelt realistische en 

duidelijke doelstellingen, je blijft op de hoogte van 
de activiteiten en zorgt ervoor doelen bereikt 
worden. 

o Faciliteren en participatief beslissen: Je komt 
bewust en doordacht tussen in het proces en de 
dynamiek van een groep; je betrekt de anderen bij 
het voor hen relevante beslissingsproces. 

o Zelforganisatie: Je organiseert het eigen werk in 
functie van de prioriteiten. 

o Initiatief nemen: Je neemt actie vooraleer iemand 
of de situatie dit vereist. Je neemt spontaan 
verantwoordelijkheid. 

o Samenwerken: Je stelt je beschikbaar en open op 
en je wil samen de doelstellingen bereiken. 

o Openheid: Je hebt een brede interesse en voert 
liefst taken uit van verschillende aard.  

o Klantgericht: Je biedt oplossingen aan op maat 
van de partners. 
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Wij bieden 

• Een voltijdse arbeidsovereenkomst met ZENDER van 
onbepaalde duur. De startdatum is 1 april 2022. 

• Anciënniteit in de openbare sector en 
beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige 
worden in aanmerking genomen als die relevant is 
voor de functie waarin het personeelslid wordt 
aangesteld. 

• Verloning volgens barema B1-B3 
• Een flexibele werkregeling in een dynamisch team 
• Extralegale voordelen in de vorm van 

maaltijdcheques (zichtwaarde: € 8,00), gratis- woon-
werkverkeer met het openbaar vervoer of 
fietspremie van € 0,23/km, een 
hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke 
verlofregeling, glijdend uurrooster en 
thuiswerkvergoeding. 

Selectieprocedure 

Wanneer er meer dan 15 kandidaten zijn die aan de 
gevraagde voorwaarden beantwoorden, zal er een 
voorafgaande preselectie worden gehouden op basis van de 
gevraagde ervaring en CV.  

De eerste vijf kandidaten die geslaagd zijn voor de 
schriftelijke proef (op 50 punten, min. 25/50 te behalen), 
worden opgeroepen voor de mondelinge proef.  

Data 

• Deadline indienen kandidaturen: 20 februari 2022, 
23u59 

• Preselectie: week van 21 februari 2022 
• Schriftelijke proef via thuiswerkopdracht 25 tot 27 

februari 2022 (23u59) 
• Mondelinge proef: 8 maart 2022 
• Indiensttreding: vanaf 1 april 2022 

Interesse? 

Geïnteresseerden stellen hun kandidatuur uiterlijk op 20 
februari 2022, 23u59 via e-mail aan gaelle@zender.be 
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Jouw kandidatuur omvat: 

• het sollicitatieformulier, volledig ingevuld en 

ondertekend; 

• motivatiebrief en CV als aanvulling op vragenlijst; 

• een afschrift van het gevraagde diploma en eventueel 

andere relevante diploma’s; 

• een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet 

ouder mag zijn dan drie maanden op het moment van 

de indiening van je kandidatuur; wanneer er 

ongunstige vermeldingen op voorkomen, mag je een 

schriftelijke toelichting voorleggen. 

Bijkomende info 
 
Alle info vind je op www.zender.be. Voor bijkomende 

inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Koen 

Demarsin, algemeen coördinator (0498/ 922.844) of via e-

mail: koen@zender.be 
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