VACATURE – JOBSTUDENT ‘DEPOTMEDEWERKER’
(m/v – voltijds –bepaalde duur: 28 augustus 2017 t.e.m. 22
september)
De projectvereniging Erfgoed Noorderkempen (PV ENK) is een intergemeentelijk
samenwerkingsverband van de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten,
Kasterlee, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar. Binnen deze
projectvereniging werken de IOED (Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst) en de Erfgoedcel
Noorderkempen aan de inventarisatie, bewaring, onderzoek en ontsluiting van het onroerend,
roerend en immaterieel erfgoed. Zij staan bovendien in voor de ontwikkeling van een beleid rond
erfgoed op lokaal niveau, aangepast aan de noden en wensen van de lokale besturen en
verenigingen.
De IOED is betrokken bij de werking van het door Vlaanderen erkende onroerenderfgoeddepot
‘Erfgoeddepot Noorderkempen’ van de stad Turnhout. Dit depot heeft een receptieve functie voor
de 11 gemeenten van Erfgoed Noorderkempen. Voor het herverpakken en inventariseren van de
collectie van de Archeologische dienst Antwerpse Kempen (AdAK, voorloper van de IOED) in het
kader van toekomstige verhuis worden 3 jobstudenten aangeworden van 28 augustus 2017 tot en
met 22 september 2017.

FUNCTIE & TAKEN
De jobstudent depotmedewerker zorgt voor de verwerking van de archeologische collecties van
AdAK. Je werkt in team samen met de andere 2 jobstudent depotmedewerkers. Je wordt
aangestuurd door de erfgoedconsulenten van Erfgoed Noorderkempen en de medewerker
behoud en beheer van de Musea Turnhout (depotbeheerder).
Je herverpakt archeologische collecties per site en materiaalcategorie. Je labelt alle zakken en
bakken op een correcte manier volgens de opgelegde normen. Je stelt een digitale inventarislijst
in Excel op van de verpakkingseenheden op basis van de bestaande vondstenlijsten.

GEWENST PROFIEL & ERVARING
-

Je bent leergierig
Je hebt interesse in het werken met archeologische vondsten uit verschillende periodes
Je kunt zelfstandig een stipte administratie voeren zowel op papier als digitaal op de
computer
Je hebt een echte teamgeest
Het verplaatsen en verhuizen van dozen en bakken schrikt je niet af
Materiaalkennis strekt tot aanbeveling maar is niet noodzakelijk
Ervaring met depotwerk en/of veldwerk is een pluspunt

-

Je kan vlot overweg met Office-programma’s en internettoepassingen zoals Wordpress,
Facebook, …

DIPLOMAVEREISTEN
-

Je bent bachelor of masterstudent Archeologie of je behaalde net je masterdiploma
Archeologie

AANBOD
-

Een voltijdse contractuele betrekking vanaf 28 augsutus 2017 tot en met 22 september
2017
De brutomaandloon van 1.847,71 euro
Plaats van tewerkstelling: Stadhuis, Grote Markt 1, 2300 Turnhout

INTERESSE?
Stuur uw cv en een motivatiebrief op voor 20 juli 2017. Solliciteren kan uitsluitend via email:
onroerenderfgoed@erfgoednoorderkempen.be. Kandidaten die aan de voorwaarden voldoen,
worden op basis van hun cv en motivatiebrief uitgenodigd voor een gesprek begin augustus.

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 20 juli 2017.
Meer info over de werking van de Erfgoed Noorderkempen kan je vinden op:
www.erfgoednoorderkempen.be

