HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA
zoekt

Bijkomend onderzoeker(m/v/x)
Wetenschappelijke medewerker(van bepaalde duur)
Niveau SW11
CONTEXT

In 1960 was het wereldberoemde Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge
(INEAC) het grootste onderzoeksinstituut voor landbouw op het Afrikaanse continent. Na de
onafhankelijkheid werd het ontbonden en veel van de expertise die tijdens zijn 30-jarig bestaan werd
gegenereerd, werd gerepatrieerd naar België. Historisch onderzoek naar wetenschappelijke
parastatale instellingen, zoals INEAC, kan nieuwe manieren inluiden om de Belgische en Congolese
koloniale geschiedenis te bestuderen. Met name door onderzoek van de periode rond
onafhankelijkheid, toen de spanningen tussen economische winst en de zogenaamde humanitaire
doelstellingen tot een climax kwamen. Unieke historische archieven gehuisvest in het Africamuseum
bieden inzicht in de politieke en sociale gevolgen van onafhankelijkheid: van wetenschappelijk
onderzoek bij INEAC tijdens de koloniale tijd tot landbouwonderzoek en -ontwikkeling in de DRC
vandaag.
Deze onderzoeksprojecten sluiten aan bij lopende projecten in het KMMA, waaronder het
interdisciplinaire project "Congo basin eco-climatological data recovery and valorisation
(COBECORE)", MABnet en PilotMAB.
FUNCTIE

- Een digitaal doorzoekbare inventaris van de Jurion-archieven creëren
- Een onderzoeksartikel ontwikkelen dat wetenschap, beleid en sociale verandering in
de DRC tussen 1955-1960 belicht, door de case study van INEAC en de persoon
Floribert Jurion.
PROFIEL








Je hebt een MSc in geschiedenis
Kennis van digitalisering
Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Frans (lezen, schrijven), Engels (lezen,
schrijven) en Nederlands (lezen, schrijven, spreken)
Pro-actieve en onafhankelijke probleemoplossend denken en uitstekende teamspeler
Werkervaring in een archief- of museumcontext is een voordeel
Bekendheid met de Afrikaanse koloniale periode, de ontwikkeling van de landbouw in SubSahara Afrika of de DRC is een voordeel

WIJ BIEDEN
•
•

Een tijdelijk contract 2 maanden
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/INEAC vóór 01/03/2019.
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 11/3/2019.

