Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) is één van de tien federale
wetenschappelijke instellingen onder de bevoegdheid van de Minister van Wetenschapsbeleid. Het
staat in voor de inventarisatie, wetenschappelijke studie, conservatie en valorisatie van het artistieke
en culturele patrimonium van het land, en heeft een opdracht van zowel onderzoek als
dienstverlening. Het vormt een uniek instrument voor de ontsluiting van het roerende en
onroerende patrimonium van ons land.
Voor het glasatelier, een cel binnen het departement Conservatie-Restauratie, zijn we op zoek naar
een nieuwe collega om het team van het atelier te versterken bij de uitvoering van verschillende
restauratieprojecten maar ook bij het verrichten van onderzoek omtrent spécifieke problematieken
binnen het vak.
In dat kader wenst het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een deeltijds (60%)

Wetenschappelijk assistent – Conservator-restaurateur glas (m/v/x)
aan te werven voor 10 maanden met ingang van 1 juni 2019.
De laureaat zal meewerken aan conservatie-restauratiebehandelingen van archeologisch en modern
glas, alsook aan de typo-chronologische en technologische onderzoeksprojecten van het atelier glas.
In functie van de beschikbare budgetten, kan deze tewerkstelling verlengd worden.

We vragen
- U bent in het bezit van een masterdiploma (of gelijkgesteld) in de conservatie-restauratie (of
gelijkwaardig);
- U heeft minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in het domein van conservatie-restauratie
van glas (archeologisch en modern glas, glasramen, émail op metaal), en keramiek;
- U heeft een goede algemene kennis van de geschiedenis van het glas en glastechnologie ;
- U heeft reeds samengewerkt met archeologen tijdens opgravingen;
- U kunt samenwerken met onderzoekers uit andere vakgebieden;
- U bent in staat zelfstandig een onderzoek te voeren en kwaliteitsvolle verslagen op te
stellen;
- U kunt in team werken en verantwoordelijkheid opnemen;
- U beschikt over een basiskennis van courante software (Word, Excel, PowerPoint,
Photoshop);
- U kan worden ingedeeld op de Nederlandse of Franse taalrol bij toepassing van de
regelgeving ter zake;
- Uw werkstrategie is resultaat- en kwaliteitsgericht.
- U houdt uw kennis up to date door voortdurende bijscholingen in het domein van glas;
- Een masterdiploma in de kunstwetenschappen en archeologie (of gelijkwaardig) is een troef;
- Ervaring op vlak van samenwerking met openbare instellingen, en meer bepaald museale
instellingen, is een troef;
- Praktijkervaring met archeologische opgravingen is een troef;
- Kennis van de andere landstaal, alsook van het Engels, is een troef.

We bieden
- Een deeltijds contract (60%) van bepaalde duur als wetenschappelijk assistent (weddeschaal
SW11) te beginnen op 1 juni 2019 tot 31 maart 2020;
- Afhankelijk van uw relevante ervaring, een minimum brutomaandwedde van € 2691,76 voor
een deeltijdse tewerkstelling plus vakantiegeld en eindejaarspremie;
- Glijdende werkuren in een 38-uren werkweek;
- Plaats van tewerkstelling: het KIK te Brussel;
- Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding;
- Voordelige collectieve hospitalisatieverzekering;
- Fed+ voordeelkaart.

Selectieprocedure
De kandidaturen zullen op basis van het dossier beoordeeld worden. De vijf eerst gerangschikte
kandidaten worden uitgenodigd voor een interview.
Deze gesprekken zullen doorgaan in de week van 29 april 2019.
Om in aanmerking te komen voor deze vacature dienen de kandidaten hun dossier uiterlijk op 18
april om 17u00 te hebben overgemaakt
- per email (vacature@kikirpa.be), of
- per post gericht aan de algemeen directeur a.i. mevr. Hilde De Clercq
met vermelding van de referentie “Wetenschappelijk assistent – Conservator-restaurateur van
glas”.
Dit dossier dient volgende stukken te bevatten:
- een motivatiebrief;
- een kopie van uw diploma;
- een volledige CV met vermelding van uw specialisaties en een lijst van conservatierestauratiebehandelingen van werken, met vermelding per werk van de datering, de
productie- en bewaarplaats, uw rol en verantwoordelijkheid in de behandeling;
Enkel VOLLEDIGE EN TIJDIG INGEDIENDE DOSSIERS zullen in overweging genomen worden bij de
toekenning van de functie.

Contact
Voor wat betreft de functie-inhoud:
Chantal Fontaine-Hodiamont (Franstalig)
Verantwoordelijke atelier glas
@: chantal.fontaine@kikirpa.be
T: +32 2 739 68 36
Voor wat betreft de selectie- en arbeidsvoorwaarden:
Jan Schonk
Attaché P&O
@: jan.schonk@kikirpa.be
T: 02 739 67 50
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