
RIJKSARCHIEF TE KORTRIJK in KORTRIJK zoekt  

wetenschappelijk medewerker - archivaris 
Tijdelijke job  

Functieomschrijving 

CONTEXT  

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief 

genoemd, is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid, 

die deel uitmaakt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) 

Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en 

uit de 18 Rijksarchieven verspreid over het gehele land.  

Het Rijksarchief oefent toezicht uit op de goede bewaring van de archieven die door 

een overheid werden tot stand gebracht en beheerd. Het geeft in dit verband 

richtlijnen en aanbevelingen, verricht controlebezoeken, organiseert cursussen voor 

ambtenaren en treedt op als raadgever voor de bouw en de inrichting van 

archiefbewaarplaatsen en voor de organisatie van het archiefbeheer binnen een 

overheidsbestuur.  

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar 

oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de 

private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, 

notarissen, grote families, enz. die een belangrijke rol hebben gespeeld in het 

maatschappelijk leven). Zij ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de 

archivistische normen worden overgedragen.  

Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met 

bescherming van de privacy van bepaalde gegevens, behoort tot de 

hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt in zijn 18 studiezalen 

infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek. De rechtstreekse 

dienstverlening via het internet (de digitale leeszaal) is één van de prioriteiten voor 

de instellingen.  

TAKEN  

- ondersteuning leeszaal- en publiekswerking (beantwoorden van schriftelijke vragen 

en vragen in de leeszaal, ondersteunen van publieksactiviteiten, o.a. Erfgoeddag); 

- opvolging eventuele inventarisatie aanwinsten van notariaats- en andere archieven; 



- opvolging inspectie en inventarisatie parochiearchieven; 

- begeleiding inventarisatie door vrijwilligers. 

- beperkte inventarisatieopdracht: archief van de kasselrij Kortrijk, bruine pakken, 

1ste reeks (gedeeltelijk) 

- begeleiding technisch personeel en jobstudenten bij materiële bewerking van 

archieven; 

- invoer en opvolging invoer gegevens in Archeion (archiefblokken, vindplaatsen en 

toegangen); 

- retroconversie en bewerking van toegangen; 

Profiel 

- een diploma archivistiek en/of ervaring in de archiefsector is een pluspunt 

- je kan georganiseerd en zelfstandig werken, maar ook binnen een groep 

functioneren 

- je bent resultaatgericht 

- je bent discreet en loyaal 

- je hebt een goed analytisch vermogen 

 

Aanbod 

- Een voltijds (38 uur per week) contract van bepaalde duur voor 3 maanden (met 

mogelijk verlenging).  

Gewenste datum van indiensttreding: 1 februari 2018. 

- Glijdend uurrooster, mogelijkheid tot opnemen van overuren via recuperatie 

- Loonschaal SW10 (21.880,00 – 33.895,00 € niet-geïndexeerd brutoloon, een netto 

salaris vanaf ca. 1950 €) OF SW11 (25.880,00 € – 41.351,00 € niet-geïndexeerd 

brutoloon, een nettosalaris vanaf ca. 2150 €). 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. 

- gratis woon-werkverkeer via openbaar vervoer 

- mogelijkheid tot fietsvergoeding 

- sociale voordelen via de fedplus-kaart 

- 26 vakantiedagen per voltijds werkjaar 

Plaats tewerkstelling 

RIJKSARCHIEF TE KORTRIJK 

Guido Gezellestraat(Kor) 1 8500 KORTRIJK Toon op Verberg kaart  

 

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail: pers@arch.be  

ter attentie van: Mevr. Huys  

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van je cv en motivatie. Nadien zal je 

eventueel uitgenodigd worden voor een mondelinge en/of schriftelijke selectieproef. 

Sollicitaties tot en met 11 januari 2018  

 

mailto:pers@arch.be

