
Interesse?
Solliciteren kan tot en met 2 maart 2021 door uw motivatiebrief (inclusief uw CV,
een afschrift van uw diploma en een recent uittreksel uit het strafregister – model II)
te sturen naar Personeelsdienst, Dr. V. De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg of te
mailen naar vacatures@kortenberg.be.

Kijk voor de volledige functiebeschrijving op onze webstek www.kortenberg.be (link
‘vacatures’). U kunt ook steeds terecht bij de personeelsdienst: 02 755 22 57 of
vacatures@kortenberg.be.
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Deskundige Evenementen & Cultuur

• Niveau B1 – B3
• Brutowedde minimaal 2.509,94 euro- maximaal 4.229,18 euro 
• Voltijds
• Contract bepaalde duur

Jobinhoud:
• Als Deskundige Evenementen & Cultuur bent u verantwoordelijk voor de coördinatie van 

gemeentelijke evenementen:
• organiseren, opvolgen en plannen van evenementen
• de organisatie van gemeentelijke initiatieven ondersteunen en advies verlenen 

rond evenementenbeheer
• beheren van het evenementenbudget

• U biedt ondersteuning aan de cultuurfunctionaris/leidinggevende bij de uitvoering van de 
strategische doelstellingen van het gemeentelijk cultuur- en evenementenbeleid.

• U bent verantwoordelijk voor het opzetten, coachen en ondersteunen van 
cultuurprojecten en cultuurprogrammatie. 

• Daarnaast bouwt u ook samenwerkingsinitiatieven uit tussen lokale besturen en met 
culturele actoren binnen en buiten de gemeente.

• U zorgt voor het bekendmaken en toepassen van de mogelijkheden en de dienstverlening 
van de Dienst Vrije Tijd op het vlak van evenementenbeheer en cultuur. 

Profiel: 
• U bent in het bezit van een diploma op bachelor niveau. U voldoet aan de 

competentievereisten zoals opgenomen in de functiebeschrijving. 
• U slaagt in een aanwervingsexamen.

Aanbod:
• Een voltijdse (38 uren per week) contractuele aanstelling
• Contract van bepaalde duur van 2 jaar
• Relevante beroepservaring bij de overheid, uit de privésector of als zelfstandige kan in 

aanmerking komen bij de vaststelling van het loon.
• Een aangename, werkomgeving met aandacht voor een gezonde balans werk-privé: 

interessante verlofregeling (minstens 30 vakantiedagen) 
• Ruime opleidingskansen
• Maaltijdcheques (8 euro)
• Hospitalisatieverzekering
• Volledige terugbetaling openbaar vervoer
• Fietsvergoeding (0,24 euro per km)


