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Vacature adviseur erfgoed / omgevingskwaliteit 
              

Stichting Libau 

is dé onafhankelijke adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed 

in de provincies Groningen en Drenthe 

Bij Libau adviseren we Groninger en Drentse gemeenten / gemeenschappen vanuit een integrale 

benadering van stedenbouw, landschap, architectuur en cultuurhistorie. Kom ons team versterken en 

werk mee aan de omgevingskwaliteit van onze mooie provincies! 

___________________________________________________________________________ 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega:  

adviseur erfgoed / omgevingskwaliteit  
(uren in overleg) 

 

Functie-inhoud: 

• uitbrengen van adviezen over (ver)bouw-, restauratie- en verduurzamingsplannen voor de 

Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit en het ondersteunen van deze commissie bij de 

uitvoering van haar taken voor gemeenten; 

• meedenken – binnen de relevante kaders en het mandaat – met initiatiefnemers en hen 

inspireren in woord en beeld; 

• uitvoeren van toegepast bouw- en architectuurhistorisch onderzoek zoals het verrichten van 

inventarisaties, het maken van beschrijvingen en waardestellingen; 

• creatief en vakbekwaam bijdragen aan de interdisciplinaire advisering door Libau vanuit de 

eigen expertise over alle ruimtelijk gerelateerde aspecten van beleid, aanpak en plannen op de 

schaalniveaus van pand, dorp en landschap.  

Wij vragen: 

• een academische achtergrond richting bouwkunde/restauratiearchitectuur of 

architectuurgeschiedenis of HBO, richting bouwkunde, aangevuld met HBO+ opleiding 

bouwhistorie/restauratie; 

• een ontwikkelingsgerichte en integrale blik op gebouwd erfgoed; 

• relevante werkervaring die aansluit bij de functie-inhoud; affiniteit met architectuurontwerp of 

bouw- of constructietechniek; 

• uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden; 

• oog voor eventuele gevoeligheden bij planadvisering in relatie tot de (bestuurlijke) context  

• gerichtheid op samenwerking. 
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Wij bieden:  

• een inspirerende en collegiale werkomgeving en een enthousiast en deskundig team 

• een interessante en afwisselende adviesrol in een breed werkveld 

• flexibel en zelfstandig in te richten werkuren 

• ruimte voor scholing en ontwikkeling ‘op de persoon gesneden’ 

• marktconforme salariëring 

• een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging 

 

Informatie en sollicitatie: 

Interesse? Stuur een motivatiebrief en curriculum vitae naar, directiesecretariaat@libau.nl deze dient 

uiterlijk 14 mei 2022 in ons bezit te zijn. 

Meer informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de heer Herman Waterbolk, adviseur 

erfgoed bij Libau, waterbolk@libau.nl of 06-21956044.  

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld. 
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