
   

  

 

 

HET KONINKLIJK MUSEUM 

VOOR MIDDEN-AFRIKA 
 

werft aan 

 

Expert digitale communicatie (m/v/x) 
Wetenschappelijk medewerker 

 

CONTEXT  

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is een van de tien Federale 

Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de 

staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid. Het is een wetenschappelijke 

instelling en een museum. Het vernieuwde AfricaMuseum is een kenniscentrum over 

Afrika in een historische en hedendaagse globale context, met een focus op Midden-

Afrika.  

 

Het KMMA is op zoek naar een expert digitale communicatie om de ploeg van de 

communicatiedienst te versterken.  

 

FUNCTIE 

Als expert digitale communicatie zal je de volgende opdrachten uitvoeren: 

• Je optimaliseert de digitale communicatie van het KMMA. Zo sta je mee in voor het 

bepalen en uitwerken van de social media strategie voor het KMMA en ontwikkel 

je onze social media als marketinginstrument. 

• Je werkt mee aan het onderhoud van de website en voedt deze met juiste, gerichte 

en heldere informatie over het wetenschappelijk instituut. 

• Je bent mee verantwoordelijk voor het regelmatig uitsturen van  de digitale 

nieuwsbrief, met informatie over het wetenschappelijk instituut en de museale 

werking.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

PROFIEL 

Ben je een creatief denker, leergierig en prestatiegericht? Ben je gepassioneerd door 

marketing en communicatie? Dan ben jij wellicht de nieuwe medewerker die wij 

zoeken.   

• Je hebt een masterdiploma (of een gelijkwaardig diploma) in de 

perswetenschappen, communicatiewetenschappen, journalistiek, film, of 

audiovisuele en beeldende kunsten of in een van de hiermee gelijk te stellen 

wetenschappen en je beschikt over een nuttige beroepservaring van minstens 

één jaar.  

• Je bent taalvaardig, werkt zeer precies en hebt oog voor details. 

• Je werkt graag samen met anderen en realiseert graag gemeenschappelijke 

doelen.  

• Je bent zelf zeer actief op een aantal social media platformen en hebt ervaring 

in het beheren van  sociale media in een professionele context. 

• Je vindt het boeiend om te kunnen samenwerken met mensen met 

uiteenlopende achtergronden en/of culturen en hebt een sterk inzicht in 

hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals dekolonisatie, 

gendergelijkheid en racismebestrijding. 

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands. Het Frans en het Engels 

begrijpen is een pluspunt. 

• Een affiniteit met de Afrikaanse diaspora in België is een pluspunt. 

 

Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Zowel bij het aanwervingsproces als 

bij de integratie binnen het KMMA houden wij rekening met eventuele noodzakelijke 

aanpassingen. 

 

WIJ BIEDEN 

- Een contract bepaalde duur (1 jaar) als wetenschappelijk medewerker (niveau 

SW10). 

- Een loon conform de barema’s van de federale overheid 

(minimumaanvangswedde: 42.057,74 EUR bruto geïndexeerd jaarsalaris). 

- Een interessante vakantieregeling. 

- Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding. 

 

Een aangenaam werkkader in een dynamische werkomgeving met aandacht voor 

gelijke kansen en diversiteit. 

 

 

 

 



   

  

 

 

KANDIDATUUR  

Gelieve je CV met begeleidende brief per e-mail te sturen naar HR-

RH@africamuseum.be met als referentie S/COMM voor 21/11/2022.  

 

Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene 

termijn toegezonden worden, zullen worden aanvaard en beantwoord.  

 

 

 Interviews zullen plaatsvinden op 28/11/2022. 

 

Voor meer inlichtingen over:  

- de functie: Kristien Opstaele, kristien.opstaele@africamuseum.be  

- de arbeidsvoorwaarden: Gita Kinnaer, gita.kinnaer@africamuseum.be  

- het KMMA: http://www.africamuseum.be  
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