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SOLLICITATIEOPROEP  

MEDEWERKER LIFTINVENTARIS: CBD  
 

Context 

Homegrade geeft een neutrale, onpartijdige, volledige en multidisciplinaire informatie over een reeks 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan de huisvesting, zodat iedereen, ongeacht of hij eigenaar of 
huurder is, duurzaam kan wonen in het Brussels Gewest. Het doel is de renovatie van woningen, de 
vermindering van hun ecologische impact, de bewaring en het onderhoud van het erfgoed, de toegang 
tot de huisvesting en het rationeel energiegebruik te bevorderen en aan te moedigen. 

In het kader van een partnerschap met urban.brussels voert Homegrade de regionale strategie voor het 
behoud van oude liften met erfgoedwaarde uit. Deze strategie omvat met name de inventarisatie van 
liften met erfgoedwaarde en de afgifte van attesten van historische waarde. 

  

Taken 
Samen met het team werkt u aan de inventarisatie van liften met erfgoedwaarde. Dat wil zeggen:  

- Analyse van de ontvangen fotodossiers, bezoeken ter plaatse en opstellen van de 
beschrijvingen van de inventaris  

- De productie van foto- en/of videoreportages die representatief zijn voor het erfgoed van oude 
liften, ter illustratie van de inventaris 

- Opstellen van de briefwisseling i.v.m. de attesten van historische waarde    
 

Daarnaast informeert en adviseert u tijdens uw contacten de (mede-)eigenaars en gebouwbeheerders 
over de inventaris en de wetgeving inzake liften.  

 

Profiel 

Opleiding en ervaring  

U hebt een diploma niveau A of B op het gebied van erfgoed of u bezit een gelijkwaardige 
beroepservaring. 

U kunt aantonen dat u ten minste 3 jaar beroepservaring heeft op het gebied van architecturaal erfgoed. 
U hebt een goede kennis van de Brusselse architectuur van het begin van de 20e eeuw en van de 
woordenschat van de architectuur, en u hebt belangstelling voor de geschiedenis van de technieken. 

U hebt uitstekende schrijfvaardigheden. 

Ervaring in de inventarisatiemethode is een pluspunt. 
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Technische vaardigheden 

MS Office-toepassingen (Word, Excel, Outlook, Powerpoint).  

Kennis van de Content Management System-tools, nuttig voor het beheer van een inventaris, is een 
pluspunt 

 

Talen: Frans, kennis van het Nederlands is een pluspunt 

Persoonlijke kwaliteiten: Nauwgezetheid, organisatie, teamgeest en autonomie, goede sociale 
vaardigheden, vlotte en gestructureerde communicatie. 

U bent snel beschikbaar. 

 

Wij bieden  

Een CBD van 12 maanden, voltijds of 4/5 tijds. 

Een aantrekkelijke bezoldiging volgens de salaristabel van de vereniging die rekening houdt met het 
opleidingsniveau en de valoriseerbare ervaring.  

Verschillende extra-legale voordelen.  

Werk in een regionale vzw in volle ontwikkeling. 

 

Geïnteresseerd?  
Stuur uw CV en motivatiebrief naar volgend e-mailadres: jobs@homegrade.brussels 
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