VACATURE BOUWHISTORICUS (TIJDELIJK CONTRACT)
Erfgoed en Visie is op zoek naar een bouwhistoricus (tijdelijk contract)

Boswachterswoning in Malle

Nationale Bank in Antwerpen

Wil jij jouw werkplek in de statige Nationale Bank in Antwerpen of
liever in een knusse boswachterswoning in een kasteelpark in Malle?
Solliciteer dan bij Erfgoed en Visie en word deel van ons team!

Ben jij geboeid door de bouwgeschiedenis van gebouwen en domeinen? Kennen archieven voor
jou geen geheimen? Denk je graag mee over de toekomstvisie voor erfgoed? Heb je goesting
om mooie sites te ontdekken en aan erfgoedprojecten mee te werken? Heb je een vlotte pen?
Dan ben jij de bouwhistoricus naar waar wij op zoek zijn!
Wie zijn we

Competenties:

Erfgoed en Visie is een energiek
architectenbureau dat gespecialiseerd is
in restauratie- en erfgoedprojecten; van
particuliere woningen tot openbare
gebouwen en domeinen. Wij dragen tijdens
het projectproces creatief maatwerk en
respect voor de authenticiteit van het erfgoed
hoog in het vaandel.

•
•
•

Aanbod

Interesse?

We bieden een afwisselende job en een leuke
werkplek in een historisch kader. Daarbij kan
je zelf kiezen voor onze locatie in het hartje
van Antwerpen of voor een groene omgeving
in Oostmalle. Telkens kom je terecht in een
enthousiast team gemotiveerde architecten,
interieurarchitecten en bouwhistorici. Je
vervangt tijdelijk een collega in de periode
van januari tot en met juli 2022.

Stuur je motivatiebrief, CV en eventueel thesis
of uitgevoerde onderzoeken naar benedikte@
erfgoed-en-visie.be

•

Master (kunst)geschiedenis
Je hebt kennis van archiefonderzoek
Een opleiding in Master in MonumentenLandschapszorg of Erfgoedstudies is een
meerwaarde, of je bent bezig met de
opleiding
Kennis van Adobe Photoshop of
Illustrator, Indesign, Officepakket

Bezoek zeker onze website:
www.erfgoed-en-visie.be
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