
Functiebeschrijving: Erfgoedbewaker (m/v/x) – Diverse diensten 

 

Graad 

D1 – D2 – D3 

Functie 

Erfgoedbewaker  (Assistent) (m/v/x) 

 

Plaats in het organogram 

De Stad Gent werkt met meer dan 4.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, 

wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten 

versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-

privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst. 

Je werkt binnen één van de Historische Huizen in Gent. 

 

Functie-inhoud 

Het beschermen van de objecten, de bezoekers en het Historisch Huis zelf? Je doet het met plezier!  Jij zorgt 

ervoor dat er niets beschadigd wordt en dat de bezoekers een aangenaam en veilig bezoek beleven.  Je doet 

volgende taken: 

 Je beschermt de tentoongestelde objecten tijdens de bezoekuren: 

- Je observeert bezoekers en grijpt in wanneer zij zich eens minder voorbeeldig gedragen (bijvoorbeeld 

door aanrakingen, flitsen, enz.); 

- Uiteraard breng je jouw verantwoordelijke op de hoogte van beschadigingen aan de objecten en de 

infrastructuur; 

- Je doet metingen, bijvoorbeeld van de temperatuur, zodat de objecten blijven schitteren in het 

Historisch Huis. 

 

 Veiligheid is jouw ding: 

- Je controleert regelmatig de werking van de systemen zoals beveiliging, brandalarm en  klimaat en 

reageert snel en volgens de procedures op alarmsignalen van deze systemen; 

- Je lost problemen op die tot onveilige situaties kunnen leiden of signaleert het aan jouw 

leidinggevende; 

- Je herinnert de bezoekers eraan dat zij veiligheid ook belangrijk vinden; 

- Dankzij jouw communicatietalent en met respect  voor mensen en regels, kan je dreigende situaties 

voorkomen en beëindigen; 

- Je bent een redder in nood. Je verleent de eerste hulp en verwittigt de hulpdiensten indien nodig; 

- Je begeleidt de bezoekers bij het tijdig en veilig verlaten van het gebouw (bijvoorbeeld bij een 

evacuatie door een brandalarm, afsluiten van het Historisch Huis,…). 

 

 

 

 



 Je bent een goede huisvader/of moeder  voor het Historisch Huis: 

- Je sluit en opent de ramen en deuren van de zalen; 

- Je schakelt de elektrische toestellen aan en uit bij opening en sluiting; 

- Je controleert materialen en signaleert defecten aan jouw verantwoordelijke; 

- Je doet kleine huishoudelijke klusjes zoals het afstoffen van vitrinekasten of het opruimen van 

rondslingerende voorwerpen. 

 

 Je bent de perfecte gastheer /of vrouw voor de bezoekers. 

- Met de glimlach beantwoord je praktische vragen over het gebouw en interactieve tentoonstellingen 

en activiteiten; 

- Natuurlijk verwijs je de bezoekers door naar de verantwoordelijke wanneer zij inhoudelijke informatie 

wensen over objecten of het Historisch Huis; 

- Je gaat flexibel om met verschillende soorten bezoekers en -groepen, van klein tot groot en van braaf 

tot minder braaf. 

 

 Afhankelijk van de dienst waar je werkt, doe je met plezier nog een aantal andere taken, zoals het helpen 

bij de opbouw en afbraak van tentoonstellingen of kleine administratieve opdrachten, …. 

 

Contactpersoon  

Roland Vandermeersch – Hoofderfgoedbewaker – 0474 88 11 78  

 


