Vacature monumentenwachter West-Brabant
Heb jij een passie voor monumenten en zou je dagelijks kerken, kastelen, boerderijen of
monumentale woonhuizen willen bezoeken? Zoek je een niet alledaagse baan in de
bouwsector? Ben je avontuurlijk genoeg om kerktorens te beklimmen en om de Brabantse
monumenten van binnen en buiten bouwtechnisch te verkennen en de eigenaren te
adviseren over het onderhoud van hun monument? Dan hebben wij de baan voor jou:
monumentenwachter!

Wat ga je doen?
In deze functie ben je, samen met een collega, dagelijks bezig met het controleren van de
bouwkundige staat van monumenten in de regio West-Brabant. Tijdens de inspectie voer je
kleine herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit. Je werkt soms op grote hoogte en op
moeilijk bereikbare plaatsen. Het resultaat van de inspectie wordt uitgewerkt in een
rapportage, met toelichting op de gebreken, foto’s, adviezen en een (dak)plattegrond. Je
vertrekt dagelijks met je eigen inspectiebus vanaf je huisadres naar de inspectielocatie. Ook
het uitwerken van de rapportage doe je op je thuiswerkplek.

Wat vragen we?
•
•
•

Praktische bouwkundige kennis, bij voorkeur op het gebied van restauratietechnieken, op
minimaal MBO-niveau door opleiding en/of werkervaring;
Goede kennis van de Nederlandse taal en ervaring met het werken in een digitale omgeving;
Enthousiasme en betrokkenheid ten opzichte van de monumenteigenaren en je collega’s;

•
•
•
•
•

Je bent representatief in het contact met monumenteigenaren en andere partijen;
Je hebt geen hoogtevrees of claustrofobie;
Je hebt geen bezwaar tegen een aanstellingskeuring;
Je bent in het bezit van rijbewijs B;
Voor deze functie is een verklaring omtrent gedrag vereist.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•

Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij de uitvoering van je werk;
Een baan (36 uur per week) waarbij je gebruik maakt van je vakkennis in je contact met
monumenteneigenaren, je collega’s en andere partijen;
Goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao provinciale sector, zoals een individueel keuze
budget;
Vakinhoudelijke opleidingsmogelijkheden;
Afhankelijk van ervaring en opleiding word je ingeschaald in schaal 7 (tussen € 2.210,50 en
€ 3.136,19 bruto per maand) met een doorgroeimogelijkheid naar schaal 8;
We richten een thuiswerkplek voor je in;
Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar en, na wederzijdse tevredenheid, een vast
dienstverband.

Reageren?
Stuur je motivatie en CV naar Wilbert van Balkom, hoofd Monumentenwacht, info@mwnb.nl.

