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Monumentenwachter 
Vacature 

 

Erfgoed zit in ons hart en we zetten ons er iedere dag weer voor in. Wij zijn het centrale aanspreekpunt voor het 
erfgoed in Zeeland. In dialoog met de samenleving geven wij betekenis aan het erfgoed en zorgen we ervoor dat 
het beschermd, benut en beleefd kan worden. Wij verbinden mensen en organisaties en staan voor een 
duurzame erfgoedzorg. De Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland helpt eigenaren en beheerders met het in 
stand houden van monumenten en cultuurhistorische bouwwerken. 

Heb jij passie voor monumenten, zoek je een unieke baan en heb je een achtergrond in de 
bouwsector? Voor het team Monumentenwacht zoeken wij twee 

(aankomend) Monumentenwachters 
28 tot 36 uur 

Wat ga je doen? 

Vanuit Erfgoed Zeeland ga je met een inspectiebus naar de locaties. Je controleert de bouwkundige staat 
van monumenten in Zeeland, zowel binnen- als buiten. Dat doe je meestal met een collega. Tijdens de 
inspectie voer je incidenteel ook kleine herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit. Je werkt regelmatig op 
hoogte en op moeilijk bereikbare plaatsen. 
Een deel van het werk bestaat uit het adviseren van abonnees over de staat van het pand en het onderhoud 
dat nodig is, Je bevindingen werk je uit in een rapportage met foto’s, adviezen en een (dak)plattegrond en je 
licht de gebreken toe.  
Duurzaamheid, ICT en Arbo zijn belangrijk bij de Monumentenwacht. 

Wat vragen wij? 

- Een opleiding mbo bouwkunde (minimaal niveau 3) en enkele jaren ervaring in de bouwsector, bij 
voorkeur in restauratie.  

- Ervaring en/of interesse in monumenten en bouwkundig onderhoud van gebouwen. 
- Bereidheid je verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en cursussen. 
- Kunnen werken op hoogte en in kleine ruimtes en je houden aan de veiligheidsmaatregelen. 
- Goed contact kunnen maken met mensen. 
- Kunnen formuleren wat je gezien hebt tijdens de inspectie in een rapportage. 
- Goed kunnen omgaan met een computer en programma’s zoals Excel, Word en Outlook.  
- In bezit van rijbewijs B. 
- Zorgvuldig, collegiaal, flexibel, stressbestendig. 

Wat bieden wij? 

- Een unieke functie in een collegiaal team van acht monumentenwachters die voor je klaar staan en je 
helpen om het vak te leren. 

- Mogelijkheden om je te ontwikkelen en door te groeien. 
- Een contract voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. 
- Een salaris dat past bij je kennis en ervaring. Van toepassing is de cao provinciale sector.  

Heb je interesse? 

Mail dan je motivatiebrief en je CV vóór maandag 11 april 2022 ter attentie van Marijke Gunter, P&O-
medewerker, naar vacature@erfgoedzeeland.nl. 
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Als je meer wilt weten over de functie kun je bellen met de teamleider Monumentenwacht Wim Jakobsen 
(06 22 03 28 14) of met adviseur Monumentenwacht Tjirke Roelofs-Blaas (06 51 93 03 46). 
Je kunt ook op onze website kijken: www.erfgoedzeeland.nl/vacature-monumentenwacht.  
 
De sollicitatiegesprekken voeren we op 25 en 26 april 2022. Daarna volgt een praktijkdagdeel met enkele 
geselecteerde kandidaten op 9, 10 mei of 11 mei 2022. 
Een (medische) keuring en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maken deel uit van de 
procedure. 
 
Acquisitie stellen we niet op prijs.  

http://www.erfgoedzeeland.nl/

