
Het ADVN | archief voor nationale bewegingen is een archief en onderzoekscentrum, erkend 
door de Vlaamse Gemeenschap als landelijk cultureel archief. Vanuit een open 
maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke en professionele 
methodologie, verzamelt, bewaart en beheert en valoriseert het ADVN het erfgoed omtrent 
de Vlaamse beweging in haar brede historische en thematische context. 
 
Voor de versterking van zijn collectiewerking zoekt het ADVN een 
 
Archivaris (voltijds voor onbepaalde duur) 
 
Uw opdracht 
Samen met uw collega’s zorgt u voor een professioneel collectiebeheer door: 
– het ordenen en selecteren van archieven, persoonsarchieven in het bijzonder; 
– het beschrijven van deze archieven in het collectiebeheersysteem volgens interne afspraken 
en internationale standaarden; 
– het herverpakken van deze archieven met oog op een duurzame bewaring; 
– het verzorgen van permanenties in de leeszaal of aan het onthaal; 
– het valoriseren van de collectie door medewerking aan de projecten, publicaties, 
tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten van het ADVN. 
 
Uw profiel 
U beschikt over een diploma master-na-master Archivistiek: Erfgoed- & Hedendaags 
Documentbeheer (of zal erover beschikken uiterlijk juli 2019) of gelijkwaardig door ervaring 
in de erfgoedsector. 
U hebt interesse in het erfgoed en de geschiedenis van de Vlaamse beweging en andere 
nationale bewegingen in Europa. 
U hebt kennis van de landelijke en internationale normen en standaarden voor archief- en 
collectiebeschrijving. 
U hebt een neus voor structuur en haalt voldoening uit het inventariseren van archieven. 
U werkt nauwkeurig, ordelijk, efficiënt en streeft continu naar kwaliteit. 
U overlegt en werkt goed samen met uw collega’s. 
U bent beschikbaar vanaf 1 juni 2019 (uiterlijk vanaf 1 juli 2019). 
 
Ons aanbod 
Een voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur vanaf 1 juni 2019. 
Een verloning volgens paritair comité 329.01 (barema L1), gratis woon-werkverkeer met het 
openbaar vervoer en een fietsvergoeding. 
Een aangename werksfeer met flexibele werktijden en vakantieregeling. 
 
Interesse? 
Stuur uw CV en een motivatiebrief met duidelijke vermelding van de functie waarvoor u 
solliciteert voor vrijdag 29 maart 2019 naar: 
 
ADVN | archief voor nationale bewegingen,  
Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen 
of sollicitatie@advn.be 
 
Na een selectie op basis van het jobprofiel vinden de gesprekken met geselecteerde 
kandidaten plaats in de loop van april 2019. Het ADVN voert een aanwervingsbeleid 
gebaseerd op gelijke kansen en diversiteit. 
 
Voor vragen kan u terecht bij Tom Cobbaert, hoofdarchivaris ADVN (tom.cobbaert@advn.be 
of 03 225 18 37). 
	


