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Archivaris bij het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis vzw 
(7 maanden, voltijds) 

 
Het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (www.avg-carhif.be) bewaart, ontsluit en 
valoriseert erfgoed met betrekking tot de vrouwenbeweging en gelijkheid v/m.  
 
We werven een medewerk.st.er aan (7 maanden voltijds) voor het inventariseren van analoge archieven en 
het uitwerken van procedures voor de preservering van digitale archieven.  
 
Takenpakket 
 

 Inventariseren van analoge archieven en ontsluiten van aanverwant materiaal. 
 Bijdragen aan het op punt zetten van de catalogus (in Collective Access). 
 Bijdragen aan het uitwerken van procedures voor de preservering van digitale collecties 

(gedigitaliseerd en digital born materiaal) en 
 in dat kader het project SCALA mee opvolgen (project rond de langetermijnbewaring van digitale 

archieven, een samenwerking tussen verschillende archiefinstellingen). 
 Sporadisch kleinere taken opnemen in het kader van de algemene werking (leeszaal, communicatie).  

 
Jouw profiel?  

 Je hebt een master in de Geschiedenis en/of bijkomende opleiding of ervaring in de archivistiek. De 
Master Archivistiek is een pluspunt. 

 De normen en procedures voor het beheren en beschrijven van archieven zijn vertrouwd terrein 
voor je.  

 Je hebt ervaring met of interesse in de omgang met digitaal archief (basisprincipes, goede 
praktijken). 

 Je werkt gestructureerd en nauwkeurig. 
 Je combineert zelfstandigheid met goed teamwerk. 
 Je hebt een goede passieve kennis van het Frans en kan daarin een eenvoudige conversatie voeren. 

 
We bieden  

 Een voltijdse tewerkstelling in een contract van bepaalde duur (7 maanden), met indiensttreding ca. 
1 september 2021 

 Loon volgens de barema’s van het paritair comité 329.1 (B1b) 
 Terugbetaling van het woon/werk-verkeer (tarieven openbaar vervoer) 

 
Geïnteresseerd? 
Stuur je motivatiebrief en CV naar het AVG-Carhif, ter attentie van Henk de Smaele, co-voorzitter. 
via avg.carhif@amazone.be 
of 
Middaglijnstraat 10 – 1210 Brussel  
 
Je kandidatuur dient ons uiterlijk op 10 augustus 2021 te bereiken.  
 
Voor meer informatie kan je bellen naar 02 229 38 31 of mailen naar e.flour@amazone.be (Els Flour). 

- Meer over onze werking op avg-carhif.be  
- Meer over SCALA: https://meemoo.be/nl/projecten/heterogene-archiefcollecties-duurzaam-

bewaren-met-scala.  
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