HET KONINKLIJK MUSEUM
VOOR MIDDEN-AFRIKA
werft aan

een technicus ‘digitalisatie’ (m/v/x)
voor een startbaanovereenkomst van bepaalde duur
CONTEXT
In het kader van een federaal project rond digitalisering van gegevens
is de dienst “Natuurlijke risico’s (en cartografie)” van het Koninklijk
Museum voor Midden Afrika op zoek naar drie technici om het inscannen
van de archieven te verzekeren.
De
cartotheek
van
de
dienst
Cartografie
van
het
departement
Aardwetenschappen bevat meer dan 20.000 kaarten omtrent Afrikaanse
landen.
In het kader van het vergemakkelijken van de toegang tot deze
collectie, gaat de dienst over tot een systematische digitalisering van
deze collectie.
Twee technici zullen in deze dienst werken aan het
inscannen van de kaarten en aan de invoer van metadata in een databank.
Het
departement
beheert
daarnaast
geologische
archieven.
Deze
archiefdossiers
omvatten
beschrijvende
steekkaarten,
kaarten
en
plannen.
Eén technicus zal instaan voor het digitaliseren van deze
dossiers.

FUNCTIE
De kandidaten zullen de volgende opdrachten uitvoeren:
-

-

De archiefdossiers voorbereiden voor digitalisatie
De kaarten/fiches voorbereiden voor digitalisatie (met eventuele
kleine herstellingen);
Inscannen van de kaarten/fiches met behulp van een A0 rol- of
vlakbedscanner
volgens
de
vastgelegde
richtlijnen,
de
files
correct benoemen en opslaan op de juiste plaats;
Invoeren van de metadata in Access of Excel.

PROFIEL
-

Je
Je
Je
Je
Je
Je

beschikt over een diploma van hoger secundair onderwijs.
bent jonger dan 26.
bent bereid om repetitief werk uit te oefenen.
werkt zeer precies en hebt oog voor details.
hebt een goede kennis van het Frans.
hebt een goede kennis van Excel en/of Access.

WIJ BIEDEN
-

Een voltijds contract van bepaalde duur voor 3 maanden.
Een loon conform de barema’s van de federale overheid (minimum
aanvangswedde C1: 23.886,11 EUR 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
overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

federale

KANDIDATUUR
Gelieve je CV met begeleidende brief per e-mail te sturen naar HRRH@africamuseum.be met als referentie S/CARTO voor 27 augustus 2018.
Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de
voorziene
termijn
toegezonden
worden,
zullen
worden
aanvaard
en
beantwoord. Interviews zullen vermoedelijk plaatsvinden in de eerste
helft van september 2018

Voor meer inlichtingen over:
- de functie: Dieter.van.hassel@africamuseum.be
- de arbeidsvoorwaarden: Sonja Van Hoey, tel. 02 769 53 44
- het KMMA: http://www.africamuseum.be

