
Erfgoed Brabant biedt de unieke kans om als young professional je stem te laten horen in de 
erfgoedsector van Brabant, mee te denken over het beleid van de organisatie en activiteiten uit te 
voeren om nieuwe doelgroepen te betrekken. 

Wat ga je doen?
Voor het jongerenpanel zijn we op zoek naar een groep jonge deskundigen op het terrein van 
verschillende disciplines binnen erfgoed. Ben jij een expert in digitalisering van erfgoed? Of weet 
jij alles over de geschiedenis van Brabant? Weet jij hoe kennis van geschiedenis bij kan dragen 
aan vraagstukken van de actualiteit? Dan zoeken wij jou! 

Wie ben jij?
Je bent tussen de 24-30 jaar, maatschappelijk betrokken, leergierig, assertief en een echte
teamplayer. Je hebt een achtergrond in erfgoed of cultuur, of tenminste een grote passie ervoor. 
Er wordt van je verwacht dat je op de hoogte bent van de trends en ontwikkelingen in jouw 
vakgebied en dat je deze weet te koppelen aan het erfgoedveld in Brabant.

Hoe ga je het doen?
Je wordt enkele malen per jaar gevraagd om als deskundige op te treden voor activiteiten van 
zowel Erfgoed Brabant als voor andere erfgoedinstellingen die Erfgoed Brabant ondersteunt. 
Daarnaast kom je gemiddeld 1 maal in de maand samen (in de avond), om te sparren en je 
netwerk te verbreden. Tenslotte organiseer je als groep een activiteit of evenement, of ontwikkel 
je een project waarmee je diverse doelgroepen bij erfgoed betrekt. Er is veel ruimte en vrijheid 
voor eigen inbreng en ideeën!

Wat bieden wij?
Wij bieden je toegang tot het netwerk van Erfgoed Brabant. Zo krijg je gratis toegang tot onze 
netwerkevenementen (dat zijn er veel!), ontvang je literatuur en media die we uitgeven en krijg 
je een abonnement op het tijdschrift InBrabant. Ook is er reiskostenvergoeding aanwezig. 

Stuur jouw CV en een korte motivatie naar brittwerner@erfgoedbrabant.nl. 
De vacature loopt tot 4 november. In week 45 voeren we kennismakingsgesprekken. 
We zoeken meerdere mensen en hopen half november een mooi, divers team te hebben!

ERFGOED ALLEEN VOOR OUDEREN?
 NO WAY!

http://www.erfgoedbrabant.nl/actueel/agenda/

