VACATURE

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (M/V/X)
VOOR DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS

Vacante betrekking:
Referentie:

1
ATLAS/GEO

Taalrol:
Statuut:

NL
Contractueel

INHOUD VAN DE FUNCTIE
Je werkt binnen het departement "Nationale archeologie / Algemene prehistorie" van de
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Jubelpark 10, 1000 Brussel) in het kader van het project Atlas
van de archeologische ondergrond van het Gewest Brussel. Dit project is een samenwerking tussen de
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de Directie Monumenten en Landschappen van de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
Je staat in voor de inventaris van de archeologische sites.
Je taken zullen voornamelijk bestaan uit:











vectoriseren van oude plannen;
projectie van de oude plannen op het huidige kadaster;
onderzoek in de verschillende cartografische fondsen;
terreinprospectie;
voorbereiding en levering van de synoptische en gedetailleerde kaarten voor de Archeologische en
historische inventaris van het gewest Brussel;
bijwerken van de archeologische lagen in de cartografische website BRUGIS: invoeging van de nieuwe
archeologische sites opgegraven sinds de laatste 15 jaar;
opstellen en opvolging van een collaboratief webplatform van het historisch GIS-type gebaseerd op de
cartografie en de beschrijvingen uit de Archeologische en historische inventaris van het gewest Brussel;
opstellen en opvolging van een website met de beschrijvingen uit de reeks Atlas van de archeologische
ondergrond in het gewest Brussel;
hulp bij de redactie van artikelen betreffende de archeologische inventaris;
voorstelling van de resultaten in nationale en internationale colloquia.

Meer informatie over de inhoud van de functie?
Britt Claes, 02/741 74 75, b.claes@kmkg-mrah.be.
FUNCTIECONTEXT
Er is één vacante betrekking bij het departement "Nationale archeologie - Algemene prehistorie" van de
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bestaan uit het Museum Kunst en Geschiedenis (Nationale
archeologie - Algemene prehistorie, Oudheid, Europese sierkunsten, Niet-Europese beschavingen), het
Muziekinstrumentenmuseum, de Musea van het Verre Oosten (Chinees Paviljoen, Japanse Toren en
Museum voor Japanse Kunst) en de Hallepoort. Ze maken deel uit van de federale wetenschappelijke
instellingen, die op hun beurt worden geleid door de minister van wetenschappelijk onderzoek.
Naast de voorstelling van hun permanente collecties en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen
vervullen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis een reeks taken die misschien minder bekend
zijn bij het grote publiek, maar fundamenteel zijn. Het betreft:
 de verwerving en de conservatie van kunstwerken en documentaire werken met een museaal en
wetenschappelijk belang in relatie tot de verzamelingen;
 het bijhouden van een algemene inventaris waarin elk kunstvoorwerp ingeschreven wordt, met
vermelding van de datum van verwerving, de herkomst, de aankoopprijs en andere relevante
informatie;

 de inrichting van een archiefbewaarplaats, een documentatiecentrum met betrekking tot de
verzamelingen en een bibliotheek gespecialiseerd in de domeinen aanwezig in de instelling;
 het verzamelen van wetenschappelijke en documentaire gegevens betreffende de verzamelingen;
 wetenschappelijk werk dat verband houdt met de verzamelingen;
 de valorisatie en verspreiding van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek op nationaal en
internationaal vlak;
 de actieve deelname aan wetenschappelijke projecten en bijeenkomsten op nationaal en
internationaal niveau;
 de dienstverlening aan het publiek door het verschaffen van informatie over de verzamelingen, de
organisatie van didactische activiteiten, het verlenen van hulp aan vorsers;
 het aanleggen van een gegevensbank met betrekking op de kunstverzamelingen, de archieven, de
bibliotheek;
 de uitgave van publicaties zowel van wetenschappelijke aard als bestemd voor een breed publiek.
Meer informatie? Ontdekt onze website http://www.kmkg-mrah.be.
Sinds 1991 bestaat een samenwerkingsverband tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Directie
Monumenten en Landschappen) en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis aangaande de
inventaris van de archeologische sites op haar grondgebied. Dit onderzoekswerk mondde in een eerste fase
uit in de publicatie van Atlas van de archeologische ondergrond van het gewest Brussel. De organisatie van
de preventieve archeologie, één van de kerntaken van de Directie Monumenten en Landschappen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is volledig gebaseerd op deze inventaris. De actuele inventaris wordt
vandaag uitgebreid naar de Vijfhoek met de aanmaak van de nieuwe thematische reeks Archeologische en
historische inventaris van het gewest Brussel en verder aangevuld met de laatste onderzoeksresultaten.
Meer informatie op http://erfgoed.brussels.
PROFIEL
Gedragsgerichte competenties:
 Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen tussen collega's (in
team werken).
 Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op
zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties (objectieven behalen).
 Beschikken over een groot aanpassingsvermogen en soepelheid in de uitvoering van de taken.
Technische competenties:


Kennis van GIS-software en databases in het algemeen (kennis van de software QGIS is een pluspunt).



Kennis van de courante Office toepassingen.

Pluspunten:
 Kennis van de Brusselse cartografische fondsen.
 Kennis van het Frans.
 Affiniteit met het archeologisch erfgoed en stedelijke geschiedenis in het algemeen .
DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 Master of Science/Licentiaat in de Geografie, optie GEO-ICT; of
 Master of Science/Licentiaat in de Geografie.
Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:


Minstens één jaar aantoonbare ervaring op het vlak van historisch GIS en oude cartografie (portfolio
meebrengen naar sollicitatiegesprek).

AANBOD
Arbeidsvoorwaarden:
U wordt voltijds (38u/38u) aangeworven als wetenschappelijk assistent met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde duur van 01/01/2019 tot en met 31/12/2019 (eventueel verlengbaar onder voorbehoud van de
toekenning van subsidies).
Loon:
 36 613,99 € (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index) - Schaal SW10.
 41 625,39 € (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index) - Schaal SW11
(met een wetenschappelijke anciënniteit van twee jaar).
Voordelen:







Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
Glijdende werkuren in een 38-uren week.
26 dagen jaarlijksverlof.

SELECTIEPROCEDURE
De kandidaturen (motivatiebrief, curriculum vitae, kopie van het diploma) dienen opgestuurd te worden
vóór 18/11/2018 per e-mail naar g.leroy@kmkg-mrah.be of per post naar Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis, Stafdienst Personeel en Organisatie, Jubelpark 10, 1000 Brussel, met als referentie
ATLAS/GEO.
Een eerste selectie zal gebeuren op basis van het profiel en de deelnemingsvoorwaarden. De geselecteerde
kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een mondelinge proef van 45 minuten. Dit gesprek evalueert of
de gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de vereisten. Er worden ook vragen
gesteld over de motivatie, het interesse en de voeling met het werkterrein. Om te slagen dienen de
kandidaten ten minsten 12 punten op 20.
Meer informatie over de selectieprocedure:
Gaëtan Leroy,
Stafdienst personeel en organisatie,
02/741 72 54,
g.leroy@kmkg-mrah.be
Feedback:
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback
vragen.
Syndicale vertegenwoordiging:
Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn
verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

