VACATURE
Medewerker UiTPAS de Merode
(60% vte.)

Cultuur & Erfgoed de Merode is op zoek naar een enthousiaste medewerker om samen met de
coördinator en de lokale collega’s de UiTPAS in de gemeenten Hulshout, Scherpenheuvel-Zichem,
Tessenderlo en Westerlo te realiseren.

Functie

UiTPAS-medewerker projectvereniging Cultuur & Erfgoed de Merode

Duur

onbepaalde duur - wel afhankelijk van verderzetting subsidies
(momenteel zekerheid tot eind 2025)

Weddeschaal

B1

Werkregime

60% vte.

Wie zijn wij?
De Projectvereniging Cultuur & Erfgoed de Merode is een intergemeentelijke samenwerking die instaat
voor de bovenlokale werking rond cultuur (IGCS), cultureel erfgoed (erfgoedcel) en onroerend erfgoed
(IOED) in de Merode. De projectvereniging bestaat uit 8 Merodegemeenten: Aarschot, Diest, Herselt,
Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo. Elke deelwerking stelde een
ambitieus beleidsplan op en wordt daarvoor gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
De implementatie van de UiTPAS in deze regio is één van de belangrijkste doelstellingen van de
bovenlokale culturele samenwerking. Naast de UiTPAS zet de IGCS ook in op netwerken, ondersteuning
en culturele uitdagingen in de regio samen aanpakken.
Met de UiTPAS willen de gemeenten de cultuur- en vrijetijdsparticipatie van de inwoners verhogen en
tot meer publieksuitwisseling komen.

Functieomschrijving
-

-

-

-

Als UiTPAS-medewerker ben jij de spilfiguur in het opvolgen van de verdere uitrol van de UiTPAS
de Merode.
Je bent het aanspreekpunt voor de lokale trekkers en maakt deel uit van of trekt de regionale
werkgroepen.
Je informeert deelnemende en geïnteresseerde partners. Je gaat zelf actief op zoek naar nieuwe
UiTPAS-partners en volgt de overeenkomsten met hen op.
Je bent een probleemoplosser en volgt ook de technische uitrol op.
Je hebt bijzondere aandacht voor mensen in kansarmoede en andere doelgroepen en werkt
naast de financiële drempel ook aan andere participatiedrempels. Je verzekert de gedragenheid
van het kansenverhaal bij de aanbieders.
Je bedenkt samen met de coördinator en de werkgroep aangepaste en toegankelijke
strategieën op maat om mensen in armoede optimaal te laten deelnemen aan het vrijetijds- en
cultuuraanbod. Je voert deze ook uit.
Je bedenkt samen met de coördinator en de werkgroep aangepaste strategieën om UiTPAS
aantrekkelijk te maken voor iedereen en het gebruik van UiTPAS door niet-MIA’s te vergroten.
Samen met de coördinator en de werkgroep communicatie denk je communicatieacties uit om
tot meer publieksuitwisseling te komen. Je voert deze ook uit.
Je bedenkt en onderhandelt welkomst- en omruilvoordelen en coacht stakeholders in het
aanbieden van voordelen aan alle doelgroepen. Je stemt deze voordelen en acties binnen de
regio op elkaar af.
Je volgt de administratie van het UiTPAS-project op.
Je organiseert opleidingen rond het werken met UiTPAS-gerelateerde items
Je werkt mee aan het grootse lanceringsweekend van de UiTPAS de Merode in het voorjaar van
2022.

Profiel
Voorwaarden
-

Je bent in bezit van een bachelordiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma
Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen
Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken
Je slaagt voor de volledige aanwervingsprocedure

Competenties
-

Je bent een teamspeler die overleg en samenwerking hoog in het vaandel draagt
Je bent een netwerker die beschikt over overtuigingskracht
Je bent communicatief en beschikt over de nodige sociale en empathische vaardigheden om
diverse partners te betrekken
Je bent schrijfvaardig
Je gaat vlot om met de courante computerprogramma’s en digitale media
Je bent een creatieve denker die een socioculturele activiteit kan opstarten en opvolgen
Je bent een doener die flexibel en zelfstandig kan werken
Je bent nauwkeurig en werkt planmatig

Extra troeven
-

Je hebt ervaring in het werken met bepaalde doelgroepen waaronder mensen in armoede of
mensen met een andere moedertaal.
Je kent technisch wat meer dan enkel de standaard computerprogramma’s.
Je bent vertrouwd met de werking van gemeentebesturen en/of lokaal verenigingsleven
Je hebt affiniteit met de Merode en de gemeenten in het gebied.

Aanbod
-

-

Een uitdagende job in een enthousiast team met oog voor de nodige begeleiding bij jouw
takenpakket.
Een contract van onbepaalde duur voor 60% vte. (22,8u/38) zolang onze subsidies lopen
(minimaal tot eind 2025). (Afhankelijk van andere subsidies kan er een optie komen om meer
% te werken.)
Een loon vergelijkbaar met de gemeentelijke barema’s niveau B1.
Volledige vergoeding van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
Maaltijdcheques .
Vergoeding voor het gebruik van de eigen wagen voor dienstverplaatsingen.
Smartphone.
Fietspremie.
Hospitalisatieverzekering.
Een aantrekkelijke verlofregeling.
2de pensioenspijler .
Plaats van tewerkstelling: Pater Beckxstraat 3, 3271 Zichem.
Het is mogelijk om 1 dag per week van thuis te werken wanneer de agenda dat toelaat.

Hoe solliciteren?
Solliciteer uiterlijk op maandag 11 oktober 2021 voor 12u00 door je CV en motivatiebrief, alsook een
kopie van je diploma te verzenden naar falke.lambrechts@de-merode.be .
Gelieve
de volgende
benamingen
te
geven
aan
deze
bestanden: ‘PV
de
Merode_familienaam_voornaam_cv’, ‘PV de Merode_familienaam_voornaam_brief’ en ‘PV de
Merode_familienaam_voornaam_diploma’.
De selectieprocedure bevat een screening van CV & motivatiebrief, gevolgd door een schriftelijke proef.
De sterkste kandidaten worden nadien uitgenodigd voor een mondelinge proef. De proeven zullen
plaatsvinden in de tweede helft van oktober.
Meer info?
Projectvereniging Cultuur & Erfgoed de Merode
Coördinator IGCS de Merode
Falke Lambrechts
falke.lambrechts@de-merode.be
0472/294031

