VACATURE CONTENTMANAGER WWW.IMMATERIEELERFGOED.BE
Immaterieel erfgoed is overal! Velen zijn er dag in dag uit mee bezig … Immaterieel erfgoed zijn praktijken die
mensen generaties lang doen en doorgeven, overal ter wereld. Het zit bv. in hoe we spelen of verhalen vertellen,
in eetcultuur, dans en muziek, feesten en rituelen, en in de vaardigheden van vakmannen en -vrouwen die
(weten hoe ze) dingen maken. In 2003 lanceerde UNESCO een internationale Conventie om dit erfgoed sterker
op de kaart te zetten en wereldwijd beleid rond immaterieel erfgoed te gaan ontwikkelen. Ook het Vlaamse
beleid is er sindsdien mee aan de slag.
www.immaterieelerfgoed.be is een digitaal platform voor dat immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Het platform
inventariseert immaterieel erfgoed in Vlaanderen, illustreert hoe je er rond aan de slag kan en is een wegwijzer
voor hulp binnen het professionele erfgoednetwerk. De website geeft zo immaterieel erfgoed in Vlaanderen en
de praktijken er rond een gezicht. De inhoud van de website wordt gevuld door en met al wie wil bijdragen en
meedoen.
Het platform is eigendom van de Vlaamse overheid. De dagelijkse werking en het beheer ervan liggen in handen
van Werkplaats immaterieel erfgoed. Om die taken op te nemen is Werkplaats immaterieel erfgoed op zoek
naar een collega die zich kan vastbijten in de digitale én werkelijke wereld.
Ben jij iemand die dit platform mee wil laten uitgroeien tot dé digitale draaischijf over immaterieel erfgoed?
Ben je daarnaast vanuit je IT-bagage getriggerd om het beheer op te nemen en mee een digitale visie uit te
zetten?
Dan ben jij de persoon die we zoeken!

TAKENPAKKET
•

•

•

•

Je monitort en verwerkt de inzendingen van immaterieel erfgoed en voorbeeldacties op de website
(redactie, beeldbeheer, contact met invoerders etc.). Samen met de collega’s zet je mee de schouders
onder (publieks)acties met oog op nieuwe aanmeldingen van immaterieel erfgoed op
www.immaterieelerfgoed.be.
Je bent daarnaast dé persoon die het helikopterperspectief behoudt over de content, het beheer én
de digitale ontwikkeling van het platform (voor zowel front- als backend). Je bent de spil tussen het
team, de gebruikers, de Vlaamse overheid en het webbureau en zorgt voor gestroomlijnde
samenwerking. Je sociale vaardigheden en kennis ter zake stellen je in staat om op elk niveau mee te
praten en expertise in te brengen.
Je bent het gezicht en aanspreekpunt voor het platform. Vanuit je kennis over immaterieel erfgoed en
het brede netwerk beantwoord je binnenkomende vragen of verwijst ze door. Invoerders bied je
ondersteuning en indien nodig voorzie je vorming in het gebruik van het platform, zowel naar
vrijwilligers toe als professionals.
Je blijft het platform optimaliseren en bijsturen, zowel naar gebruikers toe (backend - databeheer en
CMS - én frontend - & invoermodule), als op vlak van bezoekcijfers (analyse Google analytics, uitvoer
SEO-strategie). Je organiseert hiertoe feedbackmogelijkheden, zowel intern als extern. De functionele

•
•
•
•

en inhoudelijke wensen van het team, de Vlaamse overheid en gebruikers vertaal je in use cases en
digitale flows. Als een projectmanager werk je samen met het webbureau naar de feitelijke
ontwikkeling ervan en volg je deze op de voet.
Je bewaakt en beheert alle data, metadata, beeldmateriaal … met oog op een hygiënisch databeheer.
Je leidt het platform richting de wereld van open data: je ontwikkelt mee de digitale strategie en
maakt het mogelijk data te delen via andere platformen.
Je houdt de vinger aan de pols van digitale en technologische ontwikkelingen en schakelt deze in waar
zinvol, mogelijk en/of nodig o.a. binnen communicatie, updates digitale infrastructuur, enz.
Vanuit jouw digitale sleutelrol binnen de werking neem je Werkplaats immaterieel erfgoed mee in het
groeiproces naar een nog meer digitaal mature organisatie.

FUNCTIEPROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt (minimum) over een bachelor diploma en hebt vanuit je opleiding of o.b.v. ervaring
minstens een basis ICT-kennis (databeheer, CMS, API etc.). Je hebt reeds werkervaring.
De combinatie tussen contactpersoon voor al wie met immaterieelerfgoed.be te maken heeft,
verantwoordelijke voor al wat op de website verschijnt, en databeheer is voor jou de ideale mix.
Je denkt vanuit de diverse gebruikers en weet als geen ander hun perspectief te vertalen in heldere
digitale processen.
Je bent een teamspeler en maakt het team graag mee wegwijs in de digitale wereld.
Je bent communicatief ingesteld en hebt goede (eind)redactionele en mondelinge vaardigheden
Je denkt logisch en analytisch, werkt zelfstandig, nauwgezet en planmatig. Je bent leergierig en kan je
snel inwerken in nieuwe materie, zowel inhoudelijk als in digitale toepassingen.
Je hebt een goede (basis)kennis van de GDPR-wetgeving, intellectuele eigendomsrechten (en/of bent
bereid je hier verder in in te werken).
Je hebt kennis of ervaring omtrent (immaterieel-)erfgoedwerking en het netwerk (of bent bereid je
hier snel in in te werken).

Een meerwaarde:
•

Je hebt noties van grafische vormgeving en beeldverwerkingprogramma’s (Photoshop, InDesign …)

AANBOD
•
•
•

Een warme, uitdagende, dynamische en flexibele werkomgeving en team! Een werkplek met ruimte
voor het versterken en blijvend ontwikkelen van eigen competenties.
Een 4/5 tewerkstelling voor onbepaalde duur op niveau Bachelor. Verloning binnen barema PC
329.01.
Uitvalsbasis zijn de burelen van Werkplaats immaterieel erfgoed. Makkelijk bereikbaar via openbaar
vervoer. Vanaf voorjaar 2019 werken we vanuit Brussel op 10 min. wandelafstand van Brussel-Zuid
(Studio City Gate o.v.).

•
•
•
•
•

Je werkt met flexibiliteit en vaak op verplaatsing. Flexibiliteit werkt in twee richtingen, ook voor jou als
werknemer: bvb. thuiswerk, werktijden edm.
Vergoeding woon-werkverkeer via openbaar vervoer
Al het nodige om je werk goed te kunnen uitoefenen
Maaltijdcheques
Groepsverzekering

PRAKTISCHE INFO
•

•
•

Kandidaturen (gemotiveerde brief én uitgebreid cv) worden schriftelijk verwacht voor 13 maart 2019,
via mail naar Jorijn@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Een eerste selectie gebeurt o.b.v de
ingestuurde cv’s. De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een gesprek op
woensdag 20 maart (Brugge).
Meer informatie over de functie-inhoud kan je bekomen bij Jorijn Neyrinck via mail of op +32 (0)478
72 23 01.
Werkplaats immaterieel erfgoed voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.

Werkplaats immaterieel erfgoed?
Met de start van het jaar 2019 is voor het eerst een organisatie gelanceerd die de werking voor het immaterieel
erfgoed in Vlaanderen opneemt: Werkplaats immaterieel erfgoed. De kracht van immaterieel erfgoed in het
hart van hedendaags en superdivers samenleven uitlichten: dat is waar Werkplaats immaterieel erfgoed voor
staat. We zetten ons in voor al wie rond immaterieel erfgoed in de weer is. Mét al wie er mee de schouders
onder zet, uit alle maatschappelijke domeinen en vanuit de volle diversiteit van de samenleving. Met een
aanpak vol samenwerking, kruisbestuiving en met telkens actuele invalshoeken, zorgen we méé voor levendige
tradities en praktijken van morgen!
www.werkplaatsimmaterieelerfgoed.be

