HET KONINIKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA
Zoekt

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

CONTEXT
Het project ‘Patrimoine culturel Arabo-Swahili dans la province du
Maniema’ of ‘Arabo-Swahili Cultureel Erfgoed in de Maniema-provincie
(DR Congo)’ loopt in samenwerking met de VZW Groundworks. Het
project leverde nieuwe gegevens op over de geschiedenis en de
archeologie van de Maniéma provincie, specifiek over de geschiedenis
van de Arabische aanwezigheid in die streek. De gegevens zorgen voor
een beter begrip van deze cruciale periode in de geschiedenis van
Centraal
Afrika
en
voor
het
contextualiseren
van
bepaalde
archiefdocumenten, foto’s, en voorwerpen uit de KMMA-collecties.
FUNCTIE
Dit contract voor onderzoeker ondersteunt het project ‘Patrimoine
culturel Arabo-Swahili dans la province du Maniema’ voor het
finaliseren van de materiaalstudie, de publicatie van de resultaten
van het project in internationale vaktijdschriften en het opstellen
van het eindverslag voor de Gerda Henkel Stiftung.
PROFIEL









Je hebt een MA in de Kunstgeschiedenis en Archeologie
Expertise in de analyse van archeologisch aardewerk uit Centraal
Afrika is een noodzaak.
Je hebt ervaring met het tekenen en fotograferen van aardewerk met
inbegrip van opmaak van figuren en stijlidentificatie van vaatwerk.
Je hebt ervaring met de publicatie van wetenschappelijke artikelen in
internationale vaktijdschriften
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 maanden à 100%), eventueel
verlengbaar.
Een loon conform de barema’s van de federale overheid (minimum
aanvangswedde niveau SW1: 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/Groundworks vóór 29/01/2019.
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 12/02/2019.

