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VACATURE
Wetenschappelijk assistent (M/V/X)
VOOR DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS
Vacante betrekking:
Referentie:

1
Pixel +

Taalrol:
Statuut:

N
Contractueel / Bep. duur

INHOUD VAN DE FUNCTIE
Je werkt bij de dienst eCollections van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Jubelpark 10, 1000
Brussel) in het kader van het project “PIXEL+". Dit pionierproject, met ondersteuning van Belspo, onderzoekt
mogelijkheden voor het integreren van beeldvormingstechnieken in het domein 3D. Het project wordt
uitgevoerd in nauwe samenwerking met KU Leuven.
Meer informatie over het project kan je vinden op: http://www.kmkg-mrah.be/pixel
De aangeworven kandidaat zal instaan voor de volgende opdrachten:
-

-

Uitwerken van een onderzoeksplan voor het simultaan bekijken van pixel-gebaseerde file formaten
gegenereerd door PLD, RTI en PTM systemen, met als doel de visualisatie van zowel de textuur als het
materiaal van objecten in 3D computermodellen te optimaliseren.
Uitvoering van het onderzoeksplan: bijdragen aan de ontwikkeling van prototypes in Windows, Mac en
Internet
Software documentatie
Validatie van projectresultaten.
Interactie met de Open Source Community en andere stakeholders
Opstellen van een roadmap voor doorontwikkeling van de technologie.

Meer informatie over de inhoud van de functie?
Chris Vastenhoud, 02/741 72 51, c.vastenhoud@kmkg-mrah.be ;
FUNCTIECONTEXT
Er is één vacante betrekking bij de dienst eCollections van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
(Jubelpark 10, 1000 Brussel).
De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bestaan uit het Jubelparkmuseum (Nationale archeologie,
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
staatssecretaris voor wetenschapsbeleid.
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;

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 - B-1000 Brussel - 0032 (0)2 741 72 11 - info@kmkg-mrah.be

-

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? Ontdek onze website http://www.kmkg-mrah.be.
PROFIEL
Gedragsgerichte competenties:
-

-

Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/ haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan
de oplossing van conflicten tussen collega’s. Zelfstandig en in team kunnen werken, gemotiveerd en
flexibel zijn (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);
Organisatiebetrokkenheid en initiatief tonen.

Technische competenties:
-

-

Goede kennis van de wetenschappelijke state-of-the-art in beeldverwerking en specifiek 3D acquisitie,
fotometrische stereo, structure-from-motion, multispectrale imaging; Kennis van interfacing voor
industriële camera’s.
Ervaring met photoshop, C++, OpenGL, GLSL, WebGL, Javascript, OpenCL, CUDA, HTML5.

Pluspunten:
-

Goede kennis Frans en Engels is een pluspunt.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: Je hebt een masterdiploma in een wetenschappelijke
richting of informatica.
Vereiste wetenschappelijke ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: minimaal 3 jaar.
AANBOD
Arbeidsvoorwaarden:
U wordt voltijds (38u/38u) aangeworven als wetenschappelijk assistent met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde duur voor bedienden, streefdatum met ingang van 01/01/2018 – duur arbeidsovereenkomst te
bepalen in functie van de loonhoogte en het budget.
Loon:
36 613,99 € (bruto jaarsalaris, al aangepast aan de huidige index) – Schaal SW10
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 jaarlijks verlof (voltijdse tewerkstelling).

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 - B-1000 Brussel - 0032 (0)2 741 72 11 - info@kmkg-mrah.be

SELECTIEPROCEDURE
De kandidaturen (motivatiebrief, curriculum vitae, kopie recto verso van de identiteitskaart, kopie van het
diploma en lijst van de gepubliceerde wetenschappelijke werken) dienen opgestuurd te worden per e-mail
vóór 20/11/2017 naar m.pinchi@kmkg-mrah.be , met de referentie PIXEL +.
Een eerste selectie zal gebeuren op basis van het profiel en de deelnemingsvoorwaarden.
De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke proef. De proef evalueert of
de gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de vereisten. Om te slagen dienen de
kandidaten ten minsten 12 punten op 20 te behalen.
Meer informatie over de selectieprocedure?
Mario Pinchi,
Stafdienst personeel en organisatie,
02/741 72 54,
m.pinchi@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.

