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Vacatures 
 

 
 
Erfgoed Zeeland is dé partner voor het erfgoed in Zeeland. Onder één dak werken de vakgroepen 
Archeologie, Erfgoedadvies en Monumentenwacht samen aan programma’s en projecten.  
Beschermen, benutten en beleven van erfgoed is onze missie. 
 
Erfgoed Zeeland adviseert over een breed scala aan erfgoedthema’s. Van gebouwen en landschappen tot 
musea en immaterieel erfgoed (taal, tradities en voeding). Er is in ons team Erfgoedadvies ruimte voor een 
breed geïnteresseerde historicus/geograaf/erfgoed professional die vertrouwd is met projectmatig werken 
en ambitie heeft om Erfgoed Zeeland te versterken in haar missie. 
 
We nodigen enthousiaste professionals uit te solliciteren op de vacature: 

adviseur erfgoed 
(28 -36 uur) 

Profiel 

Je beschikt over brede erfgoedkennis en bent vakinhoudelijk sterk. Je hebt bij voorkeur een achtergrond in 
de historische geografie of landschapsgeschiedenis, met kennis van planologie. Samen met collega’s zorg je 
voor de uitvoering van programma’s als waardevolle leefomgeving, toerisme, duurzaamheid en nieuw en 
toekomstbestendig erfgoed. Je bent bekend met de Omgevingswet, het opstellen van landschapsbiografieën 
en andere instrumenten die kunnen bijdragen aan behoud en ontwikkeling van ruimtelijk erfgoed. Kennis van 
de Zuidwestelijke Delta is een pré. Je legt makkelijk verbindingen, bent resultaatgericht, houdt de grote lijn in 
de gaten en hebt een hands on mentaliteit.  

Wat vragen wij?  

- Een afgeronde universitaire opleiding bij voorkeur op het gebied van historische geografie of 
landschapsgeschiedenis en een brede erfgoedkennis. 

- Enkele jaren ervaring of affiniteit met het werken voor een erfgoed- of overheidsorganisatie 
- Vaardig in het adviseren van overheden en erfgoedorganisaties in het ruimtelijke domein. 
- Ervaring met ontwikkelen van en meewerken aan projecten en publieksactiviteiten. 
- Ervaring met programma/projectleiding en programmatisch werken. 
- Gevoel voor cultureel ondernemerschap. 
- Goed kunnen schrijven van teksten. 
- Ontwikkelde communicatie en presentatie vaardigheden. 

Wat bieden wij? 

- Uitdagende, afwisselende functie bij een informele organisatie met gedreven collega’s. 
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

Een salaris van minimaal € 3.255,- en maximaal € 4.595,-bruto per maand (salarisschaal 10 van de cao 
provinciale sector). De genoemde bedragen zijn gebaseerd op een voltijd dienstverband (36 uur). 
Aanvullend hierop ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 22,37% van je bruto salaris. 

- Een contract voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 
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Heb je interesse? 

Mail dan je motivatiebrief en je CV vóór maandag 7 november 2022 ter attentie van Marijke Gunter, P&O-
medewerker, naar vacature@erfgoedzeeland.nl 
Als je meer wilt weten over de functie adviseur erfgoed kun je contact opnemen met adviseur erfgoed David 
Koren 06 25 72 67 34. 
Je kunt ook op onze website kijken: Erfgoed Zeeland - Werken bij Erfgoed Zeeland 
 
Een persoonlijkheidsonderzoek en/of assessment en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.  
 
Acquisitie stellen we niet op prijs.  

mailto:vacature@erfgoedzeeland.nl
https://www.erfgoedzeeland.nl/over-ons/werken-bij-erfgoed-zeeland/

