Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België
Vacature voor een:
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Contractueel werkleider (klasse
SW2) van de wetenschappelijke
loopbaan. Vacaturenummer HRM
156.
Inhoud van de functie
De belangrijkste taken zijn de volgende:














de verwerving en conservatie van
kunstwerken met een museaal en
wetenschappelijk
belang,
van
beeldhouwwerken uit de 19de eeuw
en het Constantin Meuniermuseum.
deze collecties in de best mogelijke
omstandigheden bewaren, volgens de
recentste inzichten en ontwikkelingen
op dit domein
het verzamelen van wetenschappelijke
en documentaire gegevens met
betrekking tot deze verzamelingen
het verrichten van wetenschappelijke
studie met betrekking tot deze
verzamelingen
de valorisatie en de verspreiding van
de
resultaten
van
het
wetenschappelijk
onderzoek
op
nationaal en internationaal vlak
de
actieve
deelname
aan
wetenschappelijke projecten, jury’s en
bijeenkomsten op nationaal en
internationaal niveau
het ontwikkelen van tijdelijke
tentoonstellingen
informatieverlening
over
de
deelverzameling,
verlenen
van
ondersteuning aan vorsers
de redactie van artikelen en de uitgave
van
publicaties,
zowel
van
gespecialiseerde wetenschappelijke
aard als vulgariserend en bestemd
voor een breed publiek.

Werkgever
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België behoren tot de 10 federale
wetenschappelijke instellingen die onder het
gezag staan van de Minister van
Wetenschapsbeleid. De Musea hebben als
opdracht zowel wetenschappelijk onderzoek te
verrichten als diensten te verlenen aan het
publiek. Ze bewaren en bestuderen collecties
met in totaal meer dan 20.000 kunstwerken
(schilderijen, sculpturen, tekeningen) van de
late 15de eeuw tot vandaag. Ongeveer 2.500
van deze werken worden tentoongesteld en
zijn verdeeld over het Musée Oldmasters
Museum, het Musée Modern Museum, het
Musée Magritte Museum, het Musée Fin-deSiècle Museum, het Musée Meunier Museum
en het Musée Wiertz Museum.
De Koninklijke Musea hebben onder meer als
taak kennis over kunst over te dragen door
aan een zo ruim mogelijk publiek permanente
en tijdelijke tentoonstellingen aan te bieden.
Jaarlijks onthalen de Musea meer dan 750.000
bezoekers. Daarmee zijn ze de meest
bezochte musea van België.

Profiel
Vereist diploma en ervaring
 de kandidaat dient houder te zijn van
het diploma van doctor in de
kunstgeschiedenis/kunstwetenschapp
en
Generieke competenties
- problemen oplossen
- in team werken;
- betrouwbaarheid tonen;
- stressbestendigheid tonen;
- doelstellingen halen;
- loyaal handelen
- resultaatgerichtheid tonen
- zichzelf ontwikkelen

Bijzondere technische & wetenschappelijke
competenties

1° Minstens 5 jaar wetenschappelijke ervaring
bezitten die als wetenschappelijke
anciënniteit kan worden aangetoond

De kandidaat wordt verantwoordelijk voor de
grootste verzameling 19de eeuwse
beeldhouwkunst in België. Daarom wordt :

2° Over één of meer relevante
verwezenlijkingen in het kader van de functie
van conservator, beschikken.

1° Een gevorderde kennis gevraagd op
volgende gebieden :

Je wordt aangeworven met een voltijds
contract van onbepaalde duur

- de materiële samenstelling van
beeldhouwwerk en het brede spectrum van
technieken;
- alle materiele en organisatorische aspecten
van collectiebeheer;
- een brede operationele kennis van en
ervaring met preventieve conservatie;

Minimum aanvangswedde: 54.415,97 EUR
(bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de
huidige index, reglementaire toelagen niet
inbegrepen).
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2° Een basiskennis en –vaardigheid wordt
gevraagd op volgende gebieden :
- de geschiedenis van de instelling;
- de heersende internationale reguleringen en
afspraken over conservatie en onderzoek;
- selectie en waardering van voorstellen voor
aanwinsten;
- kennis van restauratietechnieken;
- kennis van de principes van digitalisering en
automatisering;
- kennis van het beheer van digitale collecties;
- kennis van informatica met betrekking tot
collectiebeheer;
- valorisatie, marketing en promotie;
- ICT-vaardigheden : tekstverwerking;
databeheer
Pluspunten
- een basiskennis van het Frans en Engels.

Arbeidsplaats
Museumstraat 9 te 1000 Brussel
Voordelen
 minstens
26
dagen
jaarlijks
vakantieverlof
 eindejaarspremie - vakantiegeld
 gemakkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer
 gratis abonnement voor je woonwerkverkeer met het openbaar
vervoer
 fietsvergoeding van 0,22 EUR/km
 mogelijkheid
tot
voordelige
aansluiting
bij
de
collectieve
hospitalisatieverzekering

Meer informatie
… over de functie ?
VANDEPITTE Francisca
Conservator
francisca.vandepitte@fine-arts-museum.be
02/5083 248

Arbeidsvoorwaarden
Vereisten waaraan moet worden voldaan voor
een werving in de klasse SW2.

… over de arbeidsvoorwaarden ?
Jan Stalpaert
Tel : 02/508.32.86
@: jan.stalpaert@fine-arts-museum.be

SOLLICITEREN
Er zal een selectie plaats vinden op basis van
een screening van de cv’s van de meest
geschikte kandidaten.
Solliciteren kan via mail of brief op volgend
adres:
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Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België
Ter attentie van Jan Stalpaert
Museumstraat 9
1000 Brussel
Jan.stalpaert@fine-arts-museum.be
De uiterste inschrijvingsdatum is 15/11/2018

