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Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België 

 

Vacature voor een : Contractueel 

wetenschappelijk assistent (m/v) 

Voor de dienst tentoonstellingen 

 

Inhoud van de functie 
 
De belangrijkste taken zijn de volgende:  

 Opvolgen van de dossiers voor het 
ontlenen van kunstwerken 

 Opvolgenen van de 
verzekeringscontracten voor de 
kunstwerken 

 Beheren van de ontvangst van de 
ontleende kunstwerken 

 Beheren van de databank 

 Opvolgen van de productie van 
tentoonstellingen 

 

Werkgever  
 De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België zijn een wetenschappelijke 
instelling die deel uitmaakt van de 
Programmatorische Federale Overheidsdienst 
Federaal Wetenschapsbeleid. Ze bestaan uit 
verschillende museale entiteiten, ingedeeld 
volgens de samenstelling van hun collectie en 
hun locatie in de stad. 
 

De collecties van de Koninklijke Musea zijn 

een afspiegeling van de geschiedenis van de 

beeldende kunst – schilderkunst, 

beeldhouwkunst, tekeningen – van de 

15e eeuw tot vandaag: Vlaamse primitieven, 

Pieter Bruegel, Dirk Bouts, Peter Paul Rubens, 

Jacques Jordaens, Jacques Louis David, 

Auguste Rodin, James Ensor, Paul Gauguin, 

Ferdinand Khnopff, Henry Moore, Paul 

Delvaux, René Magritte, Marcel Broodthaers, 

Jan Fabre, enz. 

Deze parel van de Belgische culturele 

instellingen omvat verschillende collecties: het 

Musée Old Masters Museum, het Musée 

Modern Museum, het Musée Wiertz Museum 

en het Musée Meunier Museum, het Musée 

Magritte Museum en het nieuwe Musée Fin-

de-Siècle Museum.  

Profiel 
 
Vereist diploma en ervaring 

 je bent in het bezit van een Master 

diploma in kunstgeschiedenis en 

archeologie met een specialisatie in 

cultureel beheer 

Competenties  
  je beschikt over een zekere ervaring in 

de organisatie en de coördinatie van 
tentoonstellingen 

 Je hebt kennis over de specifieke 
kenmerken in verband met verzekering 
van kunstwerken 

 Je hebt ervaring met het inpakken en 
vervoeren van kunstwerken 

 Je kunt met de gangbare pc software 
werken (word, excel, access, internet 
en outlook) 

 

Pluspunten 
 

 Je kunt zowel autonoom als in groep 
werken en dit met respect voor de 
opgelegde deadlines.  

  kennis van de andere landstaal en het  
Engels is een pluspunt. U kent nog een 
andere buitenlandse taal. 
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Arbeidsvoorwaarden 
Je wordt aangeworven als wetenschappelijk 
contractueel agent (assistent/ titularis van een 
master)  met een voltijds contract aan 100 % 
en met een duurtijd van 12 maanden .  
 
Minimum aanvangswedde in weddeschaal 
SW10 (Master) : 36.613,99  (bruto jaarsalaris, 
reeds aangepast aan de huidige index, 
reglementaire toelagen niet inbegrepen).  
 
Arbeidsplaats  
Museumstraat 9 te 1000 Brussel 
 
Voordelen  

 minstens 26 dagen jaarlijks 

vakantieverlof 

 eindejaarspremie - vakantiegeld 

 gemakkelijk bereikbaar met het 

openbaar vervoer 

 gratis abonnement voor je woon-

werkverkeer met het openbaar 

vervoer 

 fietsvergoeding van 0,20 EUR/km 

 mogelijkheid tot voordelige 

aansluiting bij de collectieve 

hospitalisatieverzekering 

Selectie 
Na een eerste selectie van de ontvangen cv’s 

worden de weerhouden kandidaten 

uitgenodigd voor een interview 

Meer informatie 
… over de functie ? 
Mevrouw Sophie Van Vliet 
Tel: 02/508.32.38 
@: sophievanvliet@fine-arts-museum.be  
 
 
… over de arbeidsvoorwaarden ? 
Jan Stalpaert 
Tel : 02/508.32.86 
@: jan.stalpaert@fine-arts-museum.be 
 
 

SOLLICITEREN 
Solliciteren kan via mail of brief op volgend 
adres:  
 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België 
Ter attentie van Jan Stalpaert  
Museumstraat 9 
1000 Brussel 
Jan.stalpaert@fine-arts-museum.be 
De uiterste inschrijvingsdatum is 09/09/2017 
 
Gelieve een kopie van uw diploma toe te 
voegen. 
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