Monumentenwacht Noord-Brabant zoekt op korte termijn een

bouwkundig inspecteur (monumentenwachter)
werkzaam in de regio West-Brabant.
In de functie van monumentenwachter ben je dagelijks bezig met het inspecteren van
monumentale gebouwen. Het resultaat van deze inspecties wordt uitgewerkt in een
rapportage en een daktekening. Je bent klantgericht, speelt in op de wensen van onze
abonnees en adviseert deze over het onderhoud van hun monument. Tijdens de inspectie
voer je kleine herstel- cq onderhoudswerkzaamheden uit.
Wij bieden onze nieuwe collega:
- veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij de uitvoering van je werk;
- een baan waarbij je gebruik maakt van je vakkennis in je contact met onze
abonnees, je collega’s en andere partijen;
- een pensioen bij het ABP;
- een Individueel Keuze Budget waarin o.a. opgenomen 8% vakantietoeslag en een
eindejaarsuitkering van 8,3%.
Wat vragen we van je:
- praktische bouwkundige kennis, bij voorkeur met betrekking tot restauratietechnieken, op
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 onze abonnees en je collega’s
- bij voorkeur woon je in de regio West-Brabant;
- je hebt geen hoogtevrees of claustrofobie;
- je hebt geen bezwaar tegen een aanstellingskeuring;
- je bent in het bezit van het rijbewijs B;
- voor deze functie is een verklaring omtrent gedrag vereist.
De Monumentenwacht biedt voor één jaar een volledige betrekking met een 36-urige
werkweek, die bij gebleken geschiktheid kan worden omgezet in een dienstverband voor
onbepaalde tijd. De rechtspositie van de Monumentenwacht is landelijk geregeld en volgt de
CAO voor medewerkers in provinciale dienst.
Sollicitaties met C.V. kunnen schriftelijk of via e-mail onder vermelding van ‘sollicitatie
monumentenwachter’, worden gericht aan Monumentenwacht Noord-Brabant,
Sparrendaalseweg 5, 5262 LR Vught; e-mail: sollicitaties@mwnb.nl t.a.v. de heer W. van
Balkom, hoofd monumentenwacht.

