Sectorhoofd Erfgoed en Ruimte a.i.
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 Ruimte houden 17 medewerkers zich ontwikkelingsgericht bezig met
kennisopbouw, informatieverschaffing, advisering en projectontwikkeling op het terrein van archeologie,
cultuurhistorie en monumenten. De sector kent een team Monumentenwacht en een team Archeologie.
De functie sectorhoofd Erfgoed en Ruimte is momenteel vacant. Er is op korte termijn behoefte aan een
tijdelijke invulling van de vacature, zodat de continuïteit en de kwaliteit van het werk van de sector
gewaarborgd zijn.

Wij zoeken voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 januari 2019 een interim

Sectorhoofd
Parttime (24 uur)
Profiel
Je beschikt over gedegen erfgoedkennis en je weet hoe je medewerkers coacht en enthousiasmeert in hun
werk. Je bent bekend met Erfgoedwet, Omgevingswet en thema’s als duurzame monumentenzorg. Je bent
communicatief en sociaal sterk en weet verbindingen te leggen. Je houdt de grote lijnen in de gaten en
bent resultaatgericht.
Wij bieden
- Uitdagende, tijdelijke functie bij een informele middelgrote organisatie (circa 35 medewerkers)
- Beloning op basis van salarisschaal 12 (Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies)
- Mogelijkheid tot verlenging van de contractperiode
- Een detachering via je werkgever is mogelijk
Wij vragen
- Minimaal hbo-werk- en denkniveau (afgeronde hbo-/wo-opleiding)
- Ervaring met het managen van een sector of afdeling
- Kennis van relevante wet- en regelgeving (Erfgoedwet, Omgevingswet)
- Ervaring met het werken bij of voor een overheid
- Goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden

Competenties
Specifiek
- Verbindend/inspirerend leiderschap
- Organisatiesensitiviteit
- Besluitvaardigheid
Algemeen
- Klantgerichtheid
- Coöperatief gedrag
Informatie en sollicitatie
Zin om tijdelijk aan de slag te gaan in een boeiende en afwisselende functie? Mail dan je sollicitatie
voorzien van CV vóór vrijdag 25 mei 2018 naar vacature@scez.nl.
Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar onze website: www.scez.nl/vacatures. Natuurlijk kun je
ook contact met ons opnemen. Directeur Wim Scholten zal jouw vragen graag beantwoorden:
+31 (0)6-53610969 of whp.scholten@scez.nl.

