
 

 

 

PARCUM is het door de Vlaamse overheid erkende museum en expertisecentrum voor religieuze 

kunst en cultuur. Bij PARCUM vinden we dat religieus erfgoed een inspiratiebron en uitnodiging 

tot dialoog kan zijn voor iedereen.  

Het museum brengt religieus erfgoed, verborgen parels en topstukken in dialoog met 
hedendaagse kunst en multireligieuze cultuur. We zijn gevestigd in de Abdij van Park in Leuven, 
de best bewaarde abdijsite van West-Europa. 
 
Als expertisecentrum helpt PARCUM eigenaars en beheerders van religieus erfgoed van de 

verschillende erediensten. Samen zoeken we naar een zinvolle toekomst voor dit erfgoed.  

www.parcum.be  

Voor een toekomstig project zet je als medewerker erfgoedontsluiting in op de participatieve 

uitwerking en vormgeving van publieksproducten bij de ontsluiting van erfgoedparels in het 

Vlaamse religieus erfgoedlandschap. 

Je staat in voor: 

 De kennismaking met en uitbouw van duurzame relaties met religieus 

erfgoedgemeenschappen (plekhouders). 

 De participatieve voorbereiding en uitwerking van duurzame publieksproducten voor 

diverse doelgroepen, op maat van de religieus erfgoedsites en plekhouders. 

 Je hebt minstens een bachelordiploma en relevante professionele werkervaring op het 

vlak van publieksbemiddeling.  

 Je kan complexe verhalen naar een breed publiek vertalen. 

 Je hebt affiniteit met en kennis van kunst en erfgoed. 

 Je bent creatief en planmatig. Je kan een realistisch tijdspad uitzetten en respecteert 

deadlines.  

 Je bent een geboren netwerker en verbindende figuur. 

 Je kan de interesses van de doelgroep detecteren. 

 Je neemt initiatief en kan zelfstandig werken. 

 Een dynamische samenwerkingssfeer, diverse contacten en autonomie in je job. 

mailto:info@abdijvanpark.be
http://www.parcum.be/


 

 Een contract van bepaalde duur tot 31 december 2023 met mogelijkheid tot verlenging, 

onmiddellijke ingang. 

 Tewerkstellingspercentage: voltijds, deeltijds bespreekbaar. 

 Een marktconforme verloning (barema 329.01) met extralegale voordelen. 

Bezorg je motivatiebrief en bijhorend CV ten laatste op 15 januari 2023 digitaal via 

info@parcum.be. 

De selectiegesprekken vinden plaats op 19 januari 2023. 

 

Vragen over de jobinhoud? Neem contact op met ellen.descamps@parcum.be of 016 40 60 73.  

Ons kantoor is gesloten tussen kerst en nieuw. 
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