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MONUMENTENWACHTER / ADVISEUR
Pakhuis Libau is een voormalig pakhuis aan het Hoge der A in Groningen en draagt de Duitse naam van
de havenstad Liepaja in Letland. In dit rijksmonument zijn Stichting Libau, adviesorganisatie voor
Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed in Groningen/Drenthe en Stichting Monumentenwacht Groningen
gevestigd.
Stichting Monumentenwacht Groningen is opgericht vanuit de gedachte dat ingrijpende restauraties van
monumenten meestal kunnen worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand
en het stimuleren van tijdig herstel. Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” bevordert de
Monumentenwacht Groningen preventieve maatregelen door de gebouwen regelmatig te inspecteren op
hun bouwkundige staat van onderhoud.
Daarnaast ondersteunt de Monumentenwacht eigenaren bij het onderhoud. Dit varieert van
werkzaamheden met betrekking tot het aanvragen van subsidie tot het begeleiden van de uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden.
De Monumentenwacht Groningen heeft ruim 700 abonnees om te inspecteren. Duurzaamheid, ICT en Arbo
zijn de komende jaren speerpunten. Zo ook de implementatie van de Uitvoeringsrichtlijn Gebouwinspecties
(URL 2005).
Vanwege de toenemende vraag naar aanvullende ondersteuning zijn wij op zoek naar een:

MONUMENTENWACHTER / ADVISEUR
Voltijds (36 uur)
Profiel
Je bent vakinhoudelijk sterk en je weet waaraan erfgoedeigenaren en erfgoedbeheerders behoefte hebben.
Je vindt het leuk om in teamverband te werken aan het behoud van ons Gronings erfgoed. Je hebt
praktijkervaring met bouwtechnische inspecties, onderhoud en restauratie van monumenten. Kennis van
de NEN 2767 en duurzaamheidsmaatregelen is hierbij een pré. Je bent goed in het geven van heldere
adviezen en het maken van rapportages. Het delen van kennis en het informeren van eigenaren over het
onderhoud van hun pand gaat je gemakkelijk af. Het geven van voorlichting en instructie maakt jou
enthousiast. Je hebt kennis van ICT, je kunt je snel softwareprogramma’s eigen maken en je teamgenoten
hierbij ondersteunen. Vanzelfsprekend weet je veel van Arbo en de wet- en regelgeving hierover.
Samenwerken is jouw basishouding.
Wij bieden
- Uitdagende, afwisselende functie bij een informele, middelgrote organisatie (circa 30
medewerkers, waarvan 6 personen werkzaam voor de Monumentenwacht).
- Mogelijkheden om mede vorm te geven aan de ontwikkeling van het team Monumentenwacht
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
- Een salaris van minimaal € 2.969,29 en maximaal € 4.241,86 bruto per maand (salarisschaal 10
van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies). Aanvullend hierop ontvang je een Individueel
Keuze Budget (IKB).
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Wij vragen
- Opleiding HBO bouwkundig of vergelijkbaar, bij voorkeur met specialisatie restauratie.
- Ervaring met inspecties en begeleiden van onderhoudstrajecten, ook op grote hoogte.
- Ervaring met het opstellen van adviezen, onderhoudsplannen, werkomschrijvingen,
kostenramingen en offertes.
- Kennis van Arbo.
- Kennis van wet- en regelgeving monumentenzorg.
- Kennis van ICT en softwareprogramma’s.
- Goed ontwikkelde sociale en communicatieve (mondelinge en schriftelijke) vaardigheden.
- In het bezit zijn van rijbewijs (B).
Competenties
Specifiek
- Zorg voor kwaliteit
- Vasthoudendheid
- Oordeelsvorming
- Omgang met details
- Voortgangscontrole
Algemeen
- Klantgerichtheid
- Coöperatief gedrag
Informatie en sollicitatie
Zin in een boeiende afwisselende functie met mogelijkheden voor ontwikkeling en ontplooiing? Mail dan je
sollicitatie voorzien van CV vóór maandag 13 januari 2020 naar mevrouw Corrie Boer:
c.boer@monumentenwachtgroningen.nl.
Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar onze website: www.monumentenwachtgroningen.nl.
Natuurlijk kun jij ook contact met ons opnemen. Coördinator Monumentenwacht Groningen Corrie Boer zal
jouw vragen graag beantwoorden: 050 - 589 15 85 of c.boer@monumentenwachtgroningen.nl. (afwezig
vanaf 20 december t/m 5 januari).
Een praktijkdag en een aanstellingsonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. Het dienstverband
is vooralsnog voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. Een aanstelling in deeltijd
is bespreekbaar.
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