Erfgoedtalent Kansplaats
Projectmedewerker Zeeuwse Ankers
Parttime (24 uur)

De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland - SCEZ - is provinciaal aanspreekpunt en kenniscentrum voor het
erfgoed in Zeeland. In dialoog met de maatschappij beschermen en benutten wij erfgoed en maken wij
erfgoed beleefbaar.
Onder het motto ‘Schakelen’ speelt de SCEZ in op de veranderingen in de samenleving. Naar gelang de
situatie daarom vraagt, wisselen we van versnelling. Daarnaast zorgen wij voor verbindende schakels en
maken we koppelingen met de (cultuur)beleidsdoelstellingen van de Provincie. Samen met andere
partners en samen met de Zeeuwen werken wij aan de maatschappelijk opgaven van Zeeland van de
komende jaren.
Bij de sector Erfgoed en Publiek houden 5 medewerkers zich erfgoedbreed bezig met de (digitale)
ontsluiting van erfgoed, met informatieverschaffing en advisering, met projectontwikkeling en met
publieksactiviteiten en participatie. Accenten liggen er bij immaterieel erfgoed, erfgoededucatie, musea,
streektalen en erfgoededucatie. Het belangrijkste publieksgerichte programma is Zeeuwse Ankers dat
verhalen verbindt met mensen, plaatsen in het landschap en voorwerpen.

Wij zoeken voor de sector Erfgoed en Publiek een Erfgoedtalent voor de Kansplaats

Projectmedewerker Zeeuwse Ankers
Parttime (24 uur)

Profiel
Je bent communicatief sterk en je weet publiek te bereiken. Je hebt een achtergrond in cultuur en erfgoed
of bent daarin geïnteresseerd. Je kunt omgaan met vrijwilligers en professionals binnen
(erfgoed)organisaties. Je vindt je weg makkelijk in nieuwe media en weet wat jongeren van 14 tot 24 jaar
boeit. Je initieert en organiseert, samen met de partners binnen Zeeuwse Ankers, publieksactiviteiten op
locatie. Tevens lever je een bijdrage aan nieuwsbrieven, open dagen en themabijeenkomsten met
vrijwilligersorganisaties en activiteiten in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Wij bieden
Een uitdagende, afwisselende Kansplaats bij een informele, middelgrote organisatie (circa 35
medewerkers)
Ruimte voor het opdoen van praktijkervaring in de erfgoedsector
Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van een individueel
scholingsprogramma
Salaris/vergoeding: conform project Erfgoedtalent (www.erfgoedtalent.nl)

Wij vragen
- Afgeronde universitaire of hbo-opleiding op het gebied van cultuur, erfgoed, toerisme en/of
communicatie
- Ervaring en/of affiniteit met publiekswerk en het organiseren van activiteiten
- Ervaring en/of affiniteit met het werken met vrijwilligers in het museale en erfgoedveld
- Ervaring met nieuwe media
- Ervaring in het schrijven van teksten
- Bereidheid om incidenteel buiten de normale werktijden te werken
- Goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden

Informatie en sollicitatie
Ben jij een erfgoedtalent en heb je zin in een afwisselende Kansplaats met mogelijkheden voor
ontwikkeling en ontplooiing? Mail dan je sollicitatie voorzien van CV vóór maandag 4 juni 2018 naar
info@erfgoedtalent.nl.
Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar onze website: www.scez.nl/vacatures. Natuurlijk kun je
ook contact met ons opnemen. Marc Kocken, sectorhoofd Erfgoed en Publiek, zal jouw vragen graag
beantwoorden: +31 (0)6-15186878 of mhjm.kocken@scez.nl.
Op basis van een Erfgoedtalent Kansplaats plaatst Vriens Archeo Flex je bij de SCEZ. De plaatsing is
vooralsnog voor 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging voor nog eens 6 maanden.
Zie ook www.erfgoedtalent.nl en www.zeeuwseankers.nl.

