
Vacature projectmedewerker collectieregistratie (voltijds voor 21 maanden, april 2022 
tot december 2023) 
 
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 van de 
Vlaamse beweging in haar brede historische en thematische context. 
 
Het Museum aan de IJzer, beheerd door vzw Aan de IJzer, is gehuisvest in de IJzertoren in 
Diksmuide en maakt als dusdanig deel uit van het IJzermonument dat erkend is als 
Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede. De werking van het museum heeft als 
focus de Belgisch-Duitse confrontatie tijdens de Eerste Wereldoorlog enerzijds en de 
Vlaamse emancipatiebeweging anderzijds.  
 
In 2022 en 2023 werken het ADVN en Museum aan de IJzer samen aan het project Collectie 
aan de IJzer. Het doel is om de museumcollectie van vzw Aan de IJzer, die nu verspreid zit 
over het ADVN en het Museum aan de IJzer, virtueel samen brengen en de collectie zo 
beter toegankelijk te maken. Dit project kadert binnen de inhaalbeweging digitale 
collectieregistratie van de Vlaamse Gemeenschap en maakt deel uit van het relanceplan 
‘Vlaamse Veerkracht’. 
 
Voor het project worden twee projectmedewerkers aangeworven: één met standplaats in het 
ADVN (Antwerpen) en één met standplaats in Museum aan de IJzer (Diksmuide). Deze 
vacature betreft de projectmedewerker voor het ADVN. 
 
Jouw opdracht 
 
Projecttaken: 
– Opvolgen registratieproject in samenwerking met de projectstuurgroep. 
– Registreren en ompakken van de collectie. 
– Begeleiden en ondersteunen van collectiedigitalisering. 
– Deelnemen aan professionele werkgroepen rond collectieregistratie. 
 
Aanvullende taken: 
– Registreren van collecties (o.a. kranten en foto’s) in het kader van andere lopende 
digitaliseringsprojecten. 
 
Jouw profiel 
– Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring. 
– Je hebt ervaring in registratie en digitalisering van materieel erfgoed. 
– Je hebt ervaring in projectwerking. 
– Kennis van de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een meerwaarde. 
– Je hebt een gezonde portie analytisch vermogen en technisch doorzicht. 
– Je werkt nauwkeurig, ordelijk, efficiënt en streeft steeds naar kwaliteit. 
– Je overlegt en werkt goed samen met jouw collega’s. 
– Je communiceert vlot en helder, zowel mondeling als schriftelijk. 
– Je kan zowel zelfstandig als in team werken en besteedt veel zorg aan het werken met 
externe partners. 
– Je bent beschikbaar vanaf uiterlijk 1 april 2022. 
 



Ons aanbod 
Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur (21 maanden). 
Een verloning (incl. eindejaarspremie) volgens paritair comité 329.01 (barema B1c), gratis 
woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding en flexibiliteit op het vlak 
van werktijden en vakantieregeling. 
  
Interesse? 
Stuur jouw CV en een motivatiebrief met duidelijke vermelding van de functie waarvoor u 
solliciteert uiterlijk op vrijdag 18 februari 2022 naar: 
 
ADVN | archief voor nationale bewegingen, 
Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen 
of sollicitatie@advn.be 
 
Na een selectie op basis van de sollicitatiebrief en het CV worden de geselecteerde 
kandidaten uitgenodigd voor een mondeling gesprek in de eerste week van maart 2022. 
Deze gesprekken vinden plaats in het ADVN, maar een sollicitatiegesprek langs een digitaal 
kanaal behoort eveneens tot de mogelijkheden. Het ADVN voert steeds 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). 
 
 

       


