
                      
 
 

HET RIJKSARCHIEF 

 

werft aan 
 

een historicus hedendaagse geschiedenis (m/v) 
voor het project  

‘Bevrijdingsmoorden (1944-1945) en de Belgische Justitie : de Brusselse casus’ 

 
CONTEXT 

Het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provincies (kortweg het Rijksarchief) zijn een federale 
wetenschappelijke instelling. De instelling omvat het Algemeen Rijksarchief in Brussel, 18 depots die over het 
hele land verspreid zijn en het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CegeSoma), dat sinds 1 januari 2016 de 
een operationele directie (OD) is van het Rijksarchief.    

Het CegeSoma is een Belgisch expertisecentrum voor de geschiedenis van de 20
ste

 eeuwse conflicten. Tot de 
kerntaken behoren wetenschappelijk onderzoek, publieksgeschiedenis en documentatie. Het centrum fungeert 
als platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, vaak gericht op 
de beide Wereldoorlogen (www.cegesoma.be). 
 
PROJECT 

In het kader van de Interuniversitaire Attractiepool (IUAP) ‘Justice and population’ werft de OD CegeSoma een 
historisch onderzoeker aan voor een éénjarig onderzoeksproject over de houding van de Belgische justitie 
tegenover de moorden gepleegd op (al dan niet vermeende) collaborateurs tijdens en in de nasleep van de 
bevrijding van de Tweede Wereldoorlog in het kanton Brussel. De hoofdopdracht bestaat uit archief- en 
literatuuronderzoek en het produceren van wetenschappelijke output in de vorm van wetenschappelijke 
publicatie(s). Een uitgebreide onderzoeksomschrijving vindt u hier.     
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Concrete taken : 
- De hoofdtaak bestaat in de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek van het project; 

- Praktische ondersteuning van de Afdeling Academische activiteiten (colloquia, studiedagen, 

publicaties, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, projectfinanciering, vertalingen,….); 

- Ondersteuning bij de opmaak en verzending van de Newsletter CegeSoma en bij de communicatie via 

sociale media en de website van CegeSoma. 

WERKPLEK 

OD CegeSoma, Luchtvaartsquare 29 te 1070 Brussel. 
 

PROFIEL 
 
Noodzakelijke vereisten (ontvankelijkheid van het dossier) 

 Houder zijn van het licentiaatsdiploma of Masterdiploma in de geschiedenis (diploma behaald met 

minstens grote onderscheiding)  

 Ervaring hebben in het onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van de Belgische 

Justitie 

http://www.arch.be/docs/job/2016-06_vacature-OD-CEGESOMA-bevrijdingsmoorden_project.pdf


 Een actieve kennis hebben van het Frans en Engels 

Aanvullende competenties 

 In staat zijn minstens één wetenschappelijk rapport en een wetenschappelijk artikel te schrijven 

binnen een jaar.  

 

Persoonlijke vaardigheden 

 U werkt nauwgezet en heeft zin voor verantwoordelijkheid 

 U kan zelfstandig werken en zelfstandig het werk organiseren maar ook binnen een groep 

functioneren. 

 U kan onderzoek combineren met andere meer concrete taken 

 U bent punctueel en resultaatsgericht. 

 U bent communicatievaardig. 

 U heeft een systematische en gestructureerde werkstijl. 

 U heeft een goed analytisch vermogen. 

 

WERKVOORWAARDEN EN PROCEDURE 

 

WIJ BIEDEN AAN 

 Een voltijds contract van bepaalde duur voor 9 maanden -  met mogelijk verlenging van drie 

maanden (38 uur per week).  

 Gewenste datum van indiensttreding: 1 januari 2017. 

 Loonschaal SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een netto salaris vanaf 

ca. 1700 EUR) OF SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een nettosalaris 

vanaf ca. 2050 EUR). Om toegelaten te worden tot de schaal van SW11, moet u minstens twee jaar 

wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant 

wordt geacht voor deze functie.  

VOORDELEN 

 Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding 

 Minimum 26 vakantiedagen per jaar  

 Bijkomende voordelen, zie : www.fedplus.be 

 
SELECTIEPROCEDURE 
 
Het CV (inclusief de behaalde graden) en een motivatiebrief dienen te worden gestuurd aan het Algemeen 
Rijksarchief via e-mail (isabelle.ponteville@arch.be) vòòr 22 juni 2016 (met de vermelding van : kandidatuur 
project PAI – Bevrijdingsmoorden)]. Uw kandidaatstelling dient in het Nederlands te worden ingediend.  

 

De kandidaten die worden weerhouden op basis van hun brief en CV zullen worden uitgenodigd voor een 
schriftelijke vertaalproef gevolgd door een interview van ca. 20 minuten door de jury op 28 juni 2016. Het 
interview zal onder meer gaan over het CV, diverse aspecten van het project en de persoonlijke motivatie.  

 

Voor alle informatie over het project kan u contact opnemen met Nico Wouters - e-mail : 
nico.wouters@cegesoma.be ; of met de personeelsdienst van het Algemeen Rijksarchief - e-mail : 
pers@arch.be  
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