Regiomedewerker Scheldeland
(team Scheldeland te Dendermonde)
(voltijds – tijdelijk)
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 REGIOMEDEWERKER SCHELDELAND voor het DEPARTEMENT
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Dendermonde. 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.
Het regioteam van Toerisme Scheldeland opereert vanuit Dendermonde en heeft de taak
het toeristisch beleid in de regio te implementeren, te promoten en te vermarkten. Ze
worden in de uitvoering ervan intensief geadviseerd en ondersteund door Toerisme OostVlaanderen en Toerisme Provincie Antwerpen. Het regioteam bestaat uit een
regiocoördinator en twee regiomedewerkers. De personeelsleden worden ter beschikking
gesteld vanuit de PTO’s volgens het (ook elders geldende 2/3 – 1/3 principe): de
regiocoördinator en 1 regiomedewerker vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen en 1
regiomedewerker vanuit TPA. De afspraken over de dagelijkse aansturing en andere
structurele elementen in de organisatie gaan in een afzonderlijke afsprakennota tussen de
twee PTO’s.
Wat zal je doen als regiomedewerker Scheldeland?
Je staat samen met andere regiomedewerkers in voor volgende taken:
 Je realiseert communicatie- en/of promotieprojecten en -activiteiten ter stimulatie
van het toerisme naar en in de regio en volgt die ook verder op; werkt mee aan het
marketingplan van de regio; volgt ontwikkelingen in de sector op de voet;
coördineert nieuwe online en offline publicaties van voorstel tot realisatie en volgt
bestaande publicaties op; je coördineert social media conversaties i.v.m. het
toerisme in de regio en volgt ze op; je werkt samen met externe firma’s of de
marketingafdelingen van de PTO’s









je stoffeert het team, beide PTO’s of andere regio-actoren inhoudelijk met
toeristische content van en communicatiemogelijkheden voor het toerisme naar en
in de regio Scheldeland door het schrijven van teksten en voorzien van beelden;
het beheren van de beeldenbank en het formuleren van voorstellen ter verbetering
ervan; het aanvullen van mediaplanning vanuit de regio tot het niveau van de
PTO’s; het strategisch beleidsplan te consulteren en advies te formuleren naar
steden en gemeenten of andere belanghebbenden; het aanleveren van kennis en
expertise (bv. in functie van routes)
je begeleidt projecten of activiteiten ten dienste van het toerisme in Scheldeland
door het ondersteunen van evenementen met toeristische partners en/of het
ondersteunen van de projectmedewerker Scheldeland waar nodig; je volgt lopende
projecten in de regio op (bv. ontwikkeling onthaalvisie, workshops, …)
je bouwt een netwerk uit met interne en externe partners om de gezamenlijke
doelstellingen te definiëren en te realiseren door het organiseren van studiedagen,
events of andere projecten; het onderhouden van interprofessionele contacten met
collega’s, partners, diensten en/of instellingen; het onderhouden van relaties met
diverse media; aanwezigheid op evenementen van partners.
je doet de nodige administratie en logistiek die bovenstaande taken met zich
meebrengen. Je optimaliseert de werking ervan (verslaggeving en organisatie van
vergaderingen, voorbereiden evenementen, opvolging inschrijvingen, opmaken
planning,
contacteren
plaatselijke
organisatoren,
verwerken
resultaten,
promotionele output, opmaak evaluaties en, e-mailopvolging deelnemers, facturatie
en ondersteuning boekhouding, voorraadbeheer van publicaties, ontwikkelen en
beheren van promotiemateriaal, opvolgen ICT en andere ondersteunende
faciliteiten, mailings verzorgen, …); springt flexibel in bij afwezigheid van een
collega of je leidinggevende; voorziet mee permanentie per mail en telefoon; vormt
een klankbord voor de regiocoördinator.

Wie ben jij?
Als regiomedewerker Scheldeland beschik je over onderstaande gedragscompetenties:
 samenwerken
 klantgerichtheid
 netwerken
 mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 creativiteit
 organisatiesensitiviteit
 initiatief nemen
 flexibiliteit
 plannen & organiseren
Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:
 je hebt een grondige kennis van Word, social media, internet- en
databanktoepassingen
 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 minstens 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie aantonen.
Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.
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 bruto salaris.
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 en plaats.
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).

