
 

 

 

KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS  

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING  

TENTOONSTELLINGSMEDEWERKER (EGYPTOLOGIE) (M/F/X) 

Voor een tijdelijke overeenkomst (deeltijds – Nederlandse taalrol) 

 
De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Jubelpark 10, 1000 Brussel) zoeken een 

Tentoonstellingsmedewerker voor een tentoonstelling met en over hun oudheidkundige collecties ‘Egypte’.  

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bestaan uit het Museum voor Kunst- en Geschiedenis, het 

Muziekinstrumentenmuseum en de Hallepoort. Zij maken deel uit van de federale wetenschappelijke 

instellingen die onder de Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) ressorteren. 

De missie van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis is om mensen, kunst en geschiedenis met 

elkaar te verbinden en zo bij te dragen aan menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, wereldwijde 

gelijkheid, planetair welzijn, gevoel voor schoonheid en besef van tijd. Deze musea in Brussel, in het hart van 

Europa, wekken nieuwsgierigheid en verwondering over de werelden die vrouwen en mannen hebben 

gemaakt. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bieden democratiserende, inclusieve en 

meerstemmige ruimtes aan voor een kritische dialoog over verleden en toekomst. In vertrouwen bewaren en 

onderzoeken zij kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, wetenschappelijke data en documenten voor de 

samenleving. Ze stellen diverse herinneringen veilig voor toekomstige generaties. Ze garanderen gelijke 

rechten en gelijke toegang tot erfgoed en wetenschappelijke expertise. 

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis zijn een participatieve en transparante federale 

wetenschappelijke instelling zonder winstoogmerk. Zij werken in actief partnerschap met en voor diverse 

gemeenschappen aan het bewaren, verzamelen, interpreteren, tentoonstellen en ontsluiten van collecties met 

als doel studie, educatie, troost en genot. Zij streven diepere inzichten in samenleving en culturen na. Dat 

moedigt ons aan om beter zorg te dragen voor de wereld, waardoor we ons ook een andere wereld kunnen 

voorstellen.  

Naast de presentatie van hun permanente collecties en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen, vervullen 

de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis nog andere opdrachten die soms onbekend zijn bij het grote 

publiek, maar niettemin van fundamenteel belang zijn, zoals: de verwerving en de conservatie van kunstwerken 

en documenten, het bijhouden van een algemene inventaris, de actieve deelname aan wetenschappelijke 

projecten, de promotie en de verspreiding van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, zowel 

nationaal als internationaal, de terbeschikkingstelling van een documentatiecentrum met betrekking tot de 

collecties en de organisatie van educatieve activiteiten voor het publiek. Om deze taken uit te voeren, kunnen 

de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis rekenen op 230 personeelsleden (archeologen, 

conservatoren, monumentenzorgers, kunsthistorici, restaurateurs, technici, enz.). 

PROJECTBESCHRIJVING  

In 2023 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth in de schoot van het 

Museum Kunst en Geschiedenis werd opgericht. De KMKG wensen deze verjaardag aan te grijpen om een 

Egypte-tentoonstelling op te zetten die de rol en het belang van het museum en ons land in de egyptologie 

wervend in de kijker zet. Daarbij zullen een aantal nieuw gerestaureerde stukken en bijzondere kunstwerken 

en objecten die nauwelijks publiek getoond werden, uitgelicht worden. 

http://www.kmkg-mrah.be/
https://www.belspo.be/belspo/index_nl.stm


 

 

 

INHOUD VAN DE FUNCTIE  

• Bijstaan van de conservator Egypte van de KMKG en curatoren van partnerinstellingen in het op punt 

stellen van het tentoonstellingsproject.  

• Productieleiding van de tentoonstelling, inclusief de selectie van scenografen, redactie van zaal en 

andere tentoonstellingsteksten, communicatie, budgetbeheer, planning en algemene coördinatie.   

• In overleg met de directie, contacten leggen en samenwerkingsovereenkomsten voorstellen met 

museale en andere partners in binnen- en buitenland 

• Verbanden maken met actuele thema’s uit de erfgoedwetenschappen, geschiedschrijving en 

dekolonisering, door integratie van kunstenaars en denkers, in het bijzonder uit Egypte en het Nabije 

Oosten, en door het opstellen van een activiteitenkalender tijdens de tentoonstellingsperiode 

 

PROFIEL  

Vereist diploma ten laatste verwacht in september 2022: masterdiploma dat verband houdt met de opdrachten 

van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (master in kunstgeschiedenis en archeologie, master in 

geschiedenis, master in cultuurmanagement, …), en een aantoonbaar en minstens drie studiepunten voor 

vakken gerelateerd aan egyptologie. 

Aantoonbare ervaring in de projectleiding of projectmedewerking van minstens twee tentoonstellingen in een 

professioneel kader. 

Aantoonbare ervaring in het beheer van culturele en/of wetenschappelijke projecten en kennis van de 

academische, museale, intellectuele en/of artistieke netwerken met betrekking tot het project zijn een pluspunt. 

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN  

• U neemt de verantwoordelijkheid voor het bereiken van de gewenste resultaten binnen het gestelde 

tijdsbestek.  

• U hebt goed ontwikkelde competenties op vlak van sociale vaardigheid, organisatietalent en 

communicatie;  

• U bezit een vlotte schrijfstijl en u kan u zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken in het 

Nederlands, Frans en Engels. 

PLUSPUNTEN 

• Actieve kennis van het Frans, het Engels en het modern Arabisch. 

• Analytische instelling, creatief zoeken naar oplossingen en nieuwe ideeën. 

AANBOD 

U wordt aangeworven als deeltijds (min. 20% tot max. 40% tijdens de eerste maanden) projectmedewerker 

en u bent bereid om in functie van de planning uw beschikbaarheid uit te breiden tot minimaal 80% 

tewerkstelling in de aanloop van de tentoonstelling (graad van assistent - SW1) voor een bepaalde periode 

van 01/05/2022 tot 30/04/2023 (hernieuwbaar). 

Verloning: 

40.425,49 € (minimum brutojaarsalaris bij de index op 01/04/2022 voor een voltijdse tewerkstelling en een 

wetenschappelijke anciënniteit van minder dan twee jaar).  

47.815,89 € (minimum brutojaarsalaris bij de index op 01/04/2022 voor een voltijdse tewerkstelling en een 

wetenschappelijke anciënniteit van twee jaar of meer). 

Voordelen: 

• aangename en stimulerende werkomgeving; 

• mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen; 



 

 

• voordelige hospitalisatieverzekering; 

• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer; 

• gratis openbaar vervoer van en naar het werk; 

• mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen voor het woon-werkverkeer; 

• diverse sociale voordelen en aantrekkelijke aanbiedingen. 

Meer informatie over de arbeidsomstandigheden? Neem contact op met Gaëtan Leroy (02/741 72 54 / 

0471/88 97 68). 

SOLLICITEREN EN SELECTIEPROCEDURE 

Uw sollicitatie (schriftelijke motivering, curriculum vitae, kopie van het diploma) dient uiterlijk op 05/04/2022 

te worden gezonden naar g.leroy@kmkg-mrah.be, onder vermelding van referentie Projectmedewerker 

Egypte. 

Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van het profiel en de deelnemingsvoorwaarden. 

De geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek, waarin hun motivatie, affiniteit met 

de functie en gedragsvaardigheden zullen worden beoordeeld. 

Debriefing: 

Na ontvangst van uw resultaat op een selectietest kunt u binnen drie maanden verzoeken om een schriftelijke 

debriefing. 

Vakbondsvertegenwoordiging: 

Een vakbondsafgevaardigde kan deelnemen aan elke door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 

georganiseerde selectie. De vakbondsafgevaardigden zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht met 

betrekking tot informatie en documenten van vertrouwelijke aard. 

mailto:g.leroy@kmkg-mrah.be
file:///C:/Users/FLAMENDL/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9CEQD8HQ/g.leroy@kmkg-mrah.be

