HET KONINKLIJK MUSEUM
VOOR MIDDEN-AFRIKA
werft aan

(wetenschappelijk medewerker/coördinator)
CONTEXT
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een van de tien Federale
Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de
staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid. Het is een wetenschappelijke
instelling en een museum. Het AfricaMuseum heeft op 9 december 2018 zijn deuren
opnieuw geopend voor het publiek.
Het KMMA is op zoek naar een wetenschappelijke medewerker/coördinator om het
BRAIN-team HOME van het Departement Culturele Antropologie en Geschiedenis te
versterken.
Omschrijving van het project:
HOME (Human remains Origin(s) Multidisciplinary Evaluation) is een BELSPO BRAINBe 2.0 project rond de problematiek van menselijke resten in Europese musea,
universiteiten en privécollecties. Een deel van deze resten werd verzameld in
Centraal-Afrika tijdens de koloniale periode, vaak in omstreden omstandigheden.
Tot 1964 werden er in het KMMA menselijke resten bewaard in de afdeling
anatomische antropologie. Nadien werden deze overgedragen aan het K oninklijk
Belgisch Instituut voor de Natuurwetenschappen (K BIN) te Brussel. In een
postkoloniale samenleving rijzen er echter juridische en morele vragen over
eigendom en restitutie. In samenwerking met het KBIN wil het KMMA via
herkomstonderzoek en dialoog met stakeholders in Centraal-Afrika advies
uitbrengen over deze menselijke resten. Centraal staat de uitbouw van
constructieve en langdurige relaties met stakeholders in DRCongo en Rwanda die
tot nu toe vaak afwezig zijn in het debat.

FUNCTIE(OMSCHRIJVING)
Als wetenschappelijk medewerker, zal je de volgende opdrachten uitvoeren:
- Archiefwerk rond de herkomst van de menselijke resten in België
- Identificatie van de belangrijkste stakeholders binnen de overheid, universiteiten,
musea en privéverzamelaars in Centraal-Afrika en België
- Uitbouw van constructieve relaties met experten en partners in Centraal-Afrika en
meer in het bijzonder DRCongo en Rwanda
- Coördinatie en praktische ondersteuning van residenties van Af rikaanse
stakeholders in België
- Advies formuleren aan de overheid omtrent eventuele restitutie.
- Uitwerken van een casestudy in DRCongo

PROFIEL
- Je hebt een Master in de antropologie, geschiedenis, communicatie of toerisme
- Je hebt ervaring met archiefwerk en databases
- Je hebt ervaring met veldwerk en de uitbouw en coördinatie van projecten in
Centraal-Afrika
- Je hebt uitstekende communicatievaardigheden
- Je kunt zelfstandig werken maar beschikt wel over een gezonde teamgeest.
- Je kan omgaan met een gezonde dosis stress en deadlines.

WIJ BIEDEN
- Een halftijds contract voor twee jaar of een voltijds contract van één jaar als
wetenschappelijk medewerker/coördinator op SW10 (indien minstens 2 jaar
anciënniteit SW11)
- Een loon conform de barema’s van de federale overheid. Minimumaanvangswedde
SW10: 37.347 euro bruto geïndexeerd jaarsalaris; SW11: 46.131 Euro bruto
geïndexeerd jaarsalaris.
- Een interessante vakantieregeling.
- Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding.
- Een aangenaam werkkader in een dynamische werkomgeving.
Ontdek alle informatie en voordelen over werken aan de federale overheid op
FedWeb, het portaal van het federale personeel.

KANDIDATUUR
Gelieve je CV met begeleidende brief per e-mail te sturen naar
HR-RH@africamuseum.be met als referentie S/HOME voor 28/02/2020.
Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene
termijn toegezonden worden, zullen worden aanvaard en beantwoord. Interviews
zullen plaatsvinden in maart 2020.

Voor meer inlichtingen over:
-

de functie:
Maarten Couttenier (Maarten.Couttenier@africamuseum.be )of
Jacky Maniacky (Jacky.Maniacky@africamuseum.be)

-

de arbeidsvoorwaarden: Anic Flahou, 02 769 52 88,
Anic.Flahou@africamusem.be

-

het KMMA: http://www.africamuseum.be

