Projectwerker Scheldeland
(team TPA vanuit Antwerpen)

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente
medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of
handicap. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving voor een
voltijds contractueel Projectmedewerker Scheldeland voor het Departement Vrije
Tijd - Autonoom Provinciebedrijf Toerisme Provincie Antwerpen (APB TPA) Je
plaats van tewerkstelling is Koningin Elisabethlei 16, 2018 Antwerpen. We bieden een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (9 maanden)(verlening mogelijk)
Na de selectie leggen we een wervingsreserve aan die gedurende 6 maanden geldig blijft.
Bij voldoende inschrijvingen kunnen we de vacature voortijdig afsluiten.
Wie zijn wij?
Toerisme Provincie Antwerpen staat in voor de promotie van Kempen en Scheldeland als
aantrekkelijke bestemmingen om een korte vakantie dicht bij huis door te brengen, te
vergaderen of een daguitstap te maken.
Samen met alle vakantiemakers – o.a. gemeenten, ondernemers, verenigingen en
vrijwilligers uit allerhande sectoren – bouwen we deze bestemmingen verder uit, om zo
onze regio’s en provincie economisch te versterken. Hiervoor zet Toerisme Provincie
Antwerpen diverse samenwerkingsverbanden op. Dit gebeurt zowel binnen de eigen
provincie, op Vlaams niveau als in Europa.
Het doel? Een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod, een sterk en
eigentijds imago en ondernemerschap dat leidt tot een groeiende toeristische economie.
Specifiek voor de werking in Scheldeland, werd de vzw Toerisme Scheldeland opgericht.
Toerisme Scheldeland vzw is een interbestuurlijk samenwerkingsverband tussen twee
Provinciale Toeristische Organisaties (PTO’s): Toerisme Oost-Vlaanderen vzw en APB
Toerisme Provincie Antwerpen, 29 steden en gemeenten en de lokale VVV’s uit de regio,
Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw en Toerisme Rupelstreek vzw.
Een regioteam van Toerisme Scheldeland opereert vanuit Dendermonde en heeft de taak
het toeristisch beleid in de regio te implementeren, te promoten en te vermarkten. Ter
ondersteuning van projecttaken van dit team en om mee uitvoering te geven aan het
toeristisch gebiedsgericht beleid van Toerisme Provincie Antwerpen binnen Scheldeland
en ter assistentie van het intergemeentelijk toeristisch beleid op lokaal niveau, zijn we op
zoek naar een dynamische Projectmedewerker Scheldeland. Ongeveer 1/3 van de
projecten en activiteiten wordt uitgevoerd in functie van de toepassing van het toeristisch
beleid van de provincie Antwerpen en het APB TPA (bv. horecawerking); 1/3 van de
projecten en activiteiten hebben betrekking tot het lokale en/of bovenlokale toeristische
beleid binnen het Antwerps deel van Scheldeland (bv. streekproducten); en 1/3 van de
projecten en activiteiten spreiden zich over het hele grondgebied van de regio als
onderdeel van één of meerdere werven uit het strategisch beleidsplan toerisme voor
Scheldeland.
Waar de standplaats Antwerpen is, zijn er aanlandplekken in Boom, Bornem en
Dendermonde.
Wat zal je doen Projectmedewerker Scheldeland?




je ondersteunt de werking van Scheldeland door het uitwerken van specifieke
projectonderdelen van het Strategisch beleidsplan toerisme voor Scheldeland (het
huidige project is ‘ontwikkeling van beeldbepalende logies’); het opvolgen van
ontwikkelingen in de sector om het beleid te bevorderen en te optimaliseren; het
opvolgen, initiëren of ondersteunen van bovenlokale projecten en er de
toeristische inhoud van te bewaken/garanderen
je beheert nieuwe projecten van voorstel tot realisatie door het opstellen van
projectideeën die passen binnen het strategisch beleidsplan toerisme voor
Scheldeland; het bepalen van partners om het project op de beste manier uit te





voeren; financiële middelen te voorzien in eigen begroting(en) en/of
subsidiekanalen; de nodige informatie te communiceren aan alle betrokken
diensten, gemeenten, attracties,…; overleg te organiseren in functie van de
realisatie van het project; ondersteuning te bieden bij de realisatie ervan.
je volgt bestaande projecten of activiteiten op door het updaten en upgraden
ervan in samenwerking met de betrokken partners uit het toeristische werkveld
door de nodige informatie te communiceren aan alle betrokken diensten,
gemeenten, attracties,…
je vormt een netwerk met interne en externe partners om de gezamenlijke
doelstellingen te definiëren en te realiseren door het fungeren als aanspreekpunt
voor vakantiemakers binnen het Antwerps deel van de regio; door vragen uit het
werkveld te beantwoorden of correct door te verwijzen, door het bijwonen van
vergadering van samenwerkingsverbanden, enz; door het participeren aan de
beleidsvergaderingen van de intergemeentelijke toeristische samenwerkingen;
door het bijwonen van en/of meehelpen aan netwerkmomenten om het contact te
bewaren, informatie te kunnen geven en op vragen te kunnen antwoorden.

Wie ben jij?
Als
projectmedewerker
Scheldeland
beschik
je
gedragscompetenties:
 samenwerken
 resultaatgerichtheid
 organisatiebetrokkenheid
 spreken voor een publiek
 360° inlevingsvermogen
 netwerken
 schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 creativiteit
 organisatiesensitiviteit
 initiatief nemen
 flexibel gedrag
 plannen & organiseren

over

onderstaande

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:
- je hebt een grondige kennis van Word, social media en internettoepassingen
- je hebt een basiskennis van Excel en PowerPoint
- je hebt grondige kennis van marketing
- je hebt gebiedskennis binnen de regio of bent bereid die ook buiten de job op te
doen
- je bent bereid om je te verdiepen in de toeristische en recreatieve sector
- je hebt een basiskennis van de doelstellingen en kerntaken van het APB TPA en
Toerisme Scheldeland vzw
- je bent vertrouwd met overheidsinstellingen in Vlaanderen

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
Aanwervingsvoorwaarden
 je bent in het bezit van een bachelorsdiploma.
 je kan een eerste ervaring voorleggen of je gedrevenheid en engagement op een
andere manier aantonen.
 je bent in het bezit van een rijbewijs B en kan over een wagen beschikken.
Wat bieden wij jou?
Geïndexeerd loon
Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2412,50 en € 3256,18
Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen
€ 2802,97 en € 3688,48
Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto jaarsalaris ligt tussen
de € 3716,37 en € 4065,00
Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere
overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in
de berekening van je brutosalaris.
Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto en
netto maandsalaris.
Extralegale voordelen
 gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige
voorwaarden aan te sluiten
 maaltijdcheques van 7 EUR
 fietsvergoeding
 35 dagen jaarlijkse vakantie (a rato van het aantal gepresteerde maanden)
 extra legaal pensioen voor contractuele functies
 diverse opleidingsmogelijkheden
 personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 flexrooster en de mogelijkheid om thuis te werken
Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?
Na onderzoek van de ingezonden cv’s nodigen wij de weerhouden kandidaten (max. 10
kandidaten) uit voor een competentiegericht interview. Dit zal plaatsvinden op een
nader te bepalen datum in de kantoren van het APB TPA.
Hoe stel je je kandidaat?
Surf naar www.provincieantwerpen.be . Selecteer deze functie en dien je kandidatuur
uitsluitend online in tot en met uiterlijk 28 augustus 2017 (laad je
motivatiebrief en cv op in één document). Schrijf een motivatiebrief, die ons ervan
overtuigt dat deze job jou op het lijf geschreven is.
Opgelet: Bij voldoende volwaardige kandidaten kan de vacature vroegtijdig
worden afgesloten.
Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in
met je kandidatuur.
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij mevrouw Inge
Beyens, Dossierbehandelaar Dienst Talent en Loopbaan – Team Personeelsbewegingen
(tel. 03/ 240 54 33 of via mail inge.beyens@provincieantwerpen.be).
Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je vanaf 24/8 terecht bij de heer Gilles
Facon,
directeur
APB
TPA
(tel.
03/240.63.75
of
mail gilles.facon@provincieantwerpen.be ).

