HET KONINIKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA
Zoekt

Een archeoloog (m/v/x)
Contract van bepaalde duur
Niveau SW1

CONTEXT
Het EACOM project toont de rijkdom aan van de KMMA-collecties in
verband met oude kopermetallurgie, zowel inzake voorwerpen en
werktuigen als archieven. De collecties rond secundaire metallurgie
of de diverse stappen in de vervaardiging van de voorwerpen, werden
zo bestudeerd. Ten einde dit onderzoek te vervolledigen en bepaalde
hypothesen verder uit te werken, is een confrontatie met gegevens
uit de primaire metallurgie of de transformatie van het erts in
metaal, essentieel.
FUNCTIE
Het contract van bijkomend onderzoek ondersteunt het BRAIN project
Egyptian and African Copper Metallurgy (EACoM)in verband met de
primaire kopermetallurgie aanwezig in de KMMA Collecties. Dit laat
toe de materiaalstudie te finaliseren, de recente resultaten van het
project te publiceren in internationale vaktijdschriften en het
eindrapport van het project voor BELSPO op te stellen.
PROFIEL








Je hebt een MA in Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Archeologie, met
een specialisatie in archeologie van Centraal Afrika.
Je hebt ervaring met de publicatie van wetenschappelijke artikelen in
internationale vaktijdschriften
Je hebt reeds deelgenomen aan internationale wetenschappelijke
onderzoeksprojecten.
Je kan omgaan met een gezonde dosis stress en deadlines
Je bent communicatief en werkt gemakkelijk in teamverband.
Je bent georganiseerd, werkt sterk projectmatig zowel zelfstandig als
in teamverband en je bent resultaat gedreven.
Je hebt oog voor detail en merkt snel als iets verbeterd kan worden.

Wij bieden







Een contract van beperkte duur (2.5 maanden aan 80%), eventueel
verlengbaar.
Een loon conform de barema’s van de federale overheid (minimum
aanvangswedde niveau SW11: 44.174,75 € bruto geïndexeerd
jaarsalaris).
Een aangenaam werkkader binnen een dynamische werkomgeving
Alle nodige en relevante opleidingen
Interessante vakantieregeling
Terugbetaling openbaar vervoer van en naar het werk of
fietsvergoeding

KANDIDATUUR
Gelieve je CV met begeleidende brief per e-mail te sturen naar HRRH@africamuseum.be
met
als
referentie
S/Erfgoedstudies
vóór
14/01/2019.
Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de
voorziene termijn toegezonden worden, zullen worden aanvaard en
beantwoord.

De selecties zullen plaatsvinden op 18/01/2019.

