
Vacature Projectmedewerker publiekswerking 
(voltijds voor 6 maanden, april 2022 – september 2022) 
 
Het ADVN | archief voor nationale bewegingen is een archief en onderzoekscentrum, erkend door de 
Vlaamse Gemeenschap als landelijk cultureel archief. Vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund 
op een wetenschappelijke en professionele methodologie, verzamelt, bewaart en beheert en valoriseert 
het ADVN het erfgoed van de Vlaamse beweging in haar brede historische en thematische context. 
 
Voor een project over toeristisch erfgoed is ADVN op zoek naar een voltijdse publieksmedewerker. In 2022 
is het honderd jaar geleden dat de Vlaamse Toeristenbond (later vtbKultuur, nu Cultuursmakers) werd 
opgericht. Naar aanleiding van deze verjaardag worden een tentoonstelling en publicatie voorbereid en zijn 
er heel wat nevenactiviteiten gepland.  
 
Jouw opdracht 
 

• het uitwerken van educatieve pakketten 
• het mee voorbereiden en realiseren van de tentoonstelling 
• de coördinatie van de communicatiecampagne 
• de organisatie van publieksactiviteitenhet coördineren en uitvoeren van de permanentie op de 

tentoonstelling 
• het ondersteunen van een vrijwilligerswerking 

 
Jouw profiel 

• Je beschikt over een bachelordiploma, daarmee gelijkgesteld onderwijs of gelijkwaardig door 
ervaring. 

• Je hebt ervaring in publiekswerking. 
• Je communiceert vlot en helder, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Je werkt nauwkeurig, efficiënt en streeft steeds naar kwaliteit. 
• Je werkt zelfstandig en ook goed samen met collega’s en vrijwilligers. 
• Je bent klantgericht en betrokken. 
• Je bent bereid om in juli en augustus op zaterdag en zondag te werken. 
• Kennis van de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een meerwaarde. 
• Je bent beschikbaar vanaf 1 april 2022. 

 
Ons aanbod 

• Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur (6 maanden) 
• Een verloning en arbeidsvoorwaarden volgens paritair comité 329.01 (barema B1c) 
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en een fietsvergoeding  
• Plaats van terwerkstelling: Antwerpen-Centrum 

 
Interesse? 
Stuur jouw CV en een motivatiebrief met duidelijke vermelding van de functie waarvoor je solliciteert 
uiterlijk op vrijdag 15 maart 2022 naar: ADVN | archief voor nationale bewegingen, Lange Leemstraat 26, 
2018 Antwerpen of sollicitatie@advn.be 
 
Na een screening op basis van de sollicitatiebrief en het CV worden de geselecteerde kandidaten 
uitgenodigd voor een gesprek in de derde week van maart 2022. De gesprekken vinden plaats in het ADVN, 
maar een sollicitatiegesprek langs een digitaal kanaal behoort eveneens tot de mogelijkheden.  
Het ADVN voert steeds een aanwervingsbeleid gebaseerd op gelijke kansen en diversiteit. Voor vragen kan 
u terecht bij Ann Mares, directeur ADVN (ann.mares@advn.be of 03 225 18 37). 


