VACATURE: MEDEWERKER VAKMANSCHAPSWERKING BOKRIJK
Vakmanschap is een kernthema in de werking van Bokrijk. Dat vakmanschap een rode draad vormt
doorheen de verhalen die Bokrijk vertelt is niet zo vreemd. Niet alleen bestond het alledaagse
plattelandsleven in vorige eeuwen voor een groot deel uit ambacht en huisnijverheid, ook de bouw van het
Openluchtmuseum in de vijftiger en zestiger jaren getuigt van een sterk staaltje vakmanschap. Vandaag
gebruikt het Openluchtmuseum allerhande museale tools om deze geschiedenis te vertellen,
Herbestemmingen en tentoonstellingen waar de hedendaagse relevantie van het erfgoed de bovenhand kan
nemen zorgen voor een nieuwe beleving van dezelfde geschiedenis die van nature telkens verweven is met
vakmanschap.
Vakmanschap & Erfgoed is sinds 2019 het landelijk platform voor historisch en hedendaags vakmanschap
in Vlaanderen en is gesitueerd in Bokrijk. Deze landelijke dienstverlenende rol zet in op het doorgeven en
borgen van het immaterieel erfgoed van de technieken met als doel ze vandaag relevant te houden en te
borgen zodat er ook overmorgen nog vakmensen bestaan die technieken beheersen die hun wortels hebben
in het verleden.
Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed zal samen het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), CEMPER – het
Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed, ETWIE - expertisecel voor technisch, wetenschappelijk en
industrieel erfgoed, Histories, PARCUM, het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur,
FARO, het Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed en Werkplaats Immaterieel Erfgoed en betrokken
vakmensen gedurende 3 jaar, van 2021 tot 2023, toewerken naar een toolbox voor het documenteren,
delen en activeren van dit erfgoed van vakmanschap.
Het uitwerken van die toolbox zal en kan Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed niet op eigen houtje uitvoeren.
Het borgen van erfgoed doe je in de eerste plaats met de betrokken erfgoedgemeenschappen, groepen en
individuen. Samen met hen worden er 10 vakmanschappen en technieken participatief gedocumenteerd,
gecommuniceerd via allerlei (social) media en acties georganiseerd. Gezamenlijk leren we over de do’s en
don’ts en verzamelen we tips and tricks in de hands-on toolbox, om ze te delen met cultureelerfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen in binnen- en buitenland. Zo stelt het partnernetwerk zich
tot doel om vakmensen de tools aan te reiken om zelf aan de slag te gaan met het borgen van hun
vakmanschap en zo het doorgeven van de technieken te bevorderen en de zichtbaarheid voor het rijke
immaterieel erfgoed te vergroten.
Met VAKlab organiseert Bokrijk een platform dat de brug slaat tussen vakmanschap en ondernemerschap,
de link legt tussen makers en bedenkers en oplossingen zoekt in functie van vraag en aanbod omtrent
vakmanschap. Het eigentijds ondernemerschap via VAKlab bestaat niet op zichzelf, het is een
complementair gegeven aan de museale en de erfgoedwerking van Bokrijk.
VAKlab heeft de ambitie om matchmakings te stimuleren en te faciliteren tussen ondernemers, erfgoed en
het brede onderwijsveld in de sector van het vakmanschap. VAKlab is gebaseerd op inzichten dat in
Limburg/Vlaanderen/Euregio een rijk verleden van kennis en vakmanschap aanwezig is dat relevant is
vandaag en morgen. Deze aanwezige kennis willen we niet enkel gebruiken als expertise maar ook om te
ontsluiten en om te experimenteren. De inzet van deze technieken/principes en de koppeling aan
ondernemerschap en aan de hedendaagse relevantie is gericht op een transformatie van het economisch
weefsel, vertrekkend vanuit het huidige portfolio aan activiteiten in deze regio.
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Bokrijk onderhoudt een ecosysteem rond vakmanschap gevormd met het museum als kloppend hart en met
initiatieven die reiken tot ver buiten de Bokrijkgrenzen. Het actiegebied van dit programmateam is de hele
provincie Limburg/Vlaanderen/Euregio. De uitvalsbasis voor de voorbereiding, ontwikkeling en coördinatie
van de projectacties is het kasteel in Bokrijk, de Campus van het Vakmanschap.
Het vakmanschapsteam streeft actief verbindingen met de community en partners na en functioneert zo als
een bruggenbouwer naar een divers publiek, net als de andere coördinatoren/betrokken actoren.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste collega.

Opdracht
-

Planning en praktische organisatie van de vakmanschapsactiviteiten (30%)
o

Praktische en organisatorische uitvoering van de vakmanschapskalender en de aan het project
verwante activiteiten: opleidingen, community- en netwerkmomenten en events;

o

Opvolging exploitatie kasteel: bezetting en beheer van de open ateliers, vergaderzalen en coworking places.

-

Uitvoerende nichecommunicatie rond vakmanschap (focus op VAKlab en ‘Vakmanschap & Erfgoed’)
(30%)
o

Uitvoering van de communicatiestrategie: communicatie-acties opzetten, op een
sensibiliserende en wervende manier over de projecten communiceren via verschillende
communicatiekanalen en activiteiten (o.a. social media, website, vakmanschapsnieuwsbrief);

-

o

Up-to-date houden van de website(s);

o

Directe communicatielijnen uitbouwen en onderhouden met verschillende partners:

Administratieve ondersteuning van de vakmanschapswerking (40%)
o

Administratief beheer van de projecten, administratieve acties ondernemen;

o

Externe vragen behandelen en opvolgen;

o

Stipt en correct administratieve taken afhandelen en intern rapporteren;

o

Projectrapportering en financiële opvolging van (subsidie-)dossiers;

o

Archivering;

o

Beheer bibliotheek vakmanschap.
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Profiel
-

Beschikt minstens over een relevant bachelordiploma

-

Sterk in administratie en planning

-

Hands-on: Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken.

-

Oplossingsgericht: je kan problemen snel detecteren en lost ze adequaat op.

-

Betrokkenheid bij het werkveld/netwerking: sterke netwerker met verbindende vaardigheden.

-

Enthousiasmerend: in staat zijn de verschillende actoren in het project te activeren en motiveren om
samen resultaten te boeken.

-

Ervaring in projectcoördinatie, -planning en –rapportering: kan een goed overzicht bewaren op het
totaalproject en de bijhorende middelen. Bewaakt ook het projectbudget en de projectrapportering aan
vzw Het Domein Bokrijk en aan subsidieverlenende instanties.

-

Zelfstandig werken: in staat zijn om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen.

-

Zin voor initiatief: is in staat om interessante opportuniteiten bloot te leggen. Draagt nieuwe ideeën aan
en creëert en formuleert nieuwe opportuniteiten.
Verder wenselijk

-

Taal- en communicatievaardigheid: hij/zij is communicatief vlot en taalvaardig en heeft het Nederlands
als moedertaal. Een parate kennis van Engels is vereist. Kennis van Frans en Duits is geen vereiste maar
vormt een meerwaarde.

-

Notie van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is een pluspunt.

-

Bereid tot avond- en weekendwerk

-

In het bezit van rijbewijs B.
Aanbod

-

Marktconform loon, met overname van relevante ervaring

-

Voltijds contract van bepaalde duur 01.09.2022 - 31.12.2025

-

35 dagen vakantie

-

Maaltijdcheques

-

Hospitalisatieverzekering

-

GSM en abonnement

-

Tussenkomst woon werk verkeer (openbaar vervoer, fiets en auto)
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