Het KIK is de federale wetenschappelijke instelling belast met de documentatie, studie en
conservatie-restauratie van het culturele en artistieke erfgoed van ons land. Kunsthistorici,
fotografen,
scheikundigen,
archeologen,
ingenieurs
en
conservatoren-restaurateurs
voeren interdisciplinair spitsonderzoek uit naar de materialen en technieken gebruikt in het erfgoed
en naar de producten en methodes voor conservatie-restauratie. Het KIK vormt een uniek instrument
voor de ontsluiting van de wetenschappelijke, fotografische en technische documentatie in deze
domeinen.
Het KIK zoekt

Wetenschappelijk assistenten – Conservatoren-restaurateurs van
polychrome houtsculptuur (m/v)
In het atelier voor de conservatie-restauratie van polychrome houtsculptuur willen we een nieuwe
aanwervingsreserve aanleggen om het team van het atelier te versterken in functie van zijn
projecten en noden. Deze reserve zal twee jaar geldig blijven en dit vanaf 6 september 2017. Tijdens
deze periode kunnen de conservatoren-restaurateurs die deel uitmaken van de reserve opgeroepen
worden om deel te nemen aan de conservatie-restauratie van beeldhouwwerken. Ze zullen worden
aangeworven in functie van de kwaliteiten en de ervaring die voor het project in kwestie vereist zijn.
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de redactionele vaardigheden van de kandidaten.

We vragen
- U bent in het bezit van een masterdiploma (of gelijkgesteld) in de conservatie-restauratie
van kunstwerken – specialiteit polychrome houtsculptuur;
- U heeft tenminste 2 jaar aantoonbare praktijkervaring in de conservatie van polychrome
houtsculptuur, in samenwerking met onderzoekers van andere disciplines (scheikundigen,
kunsthistorici…);
- U bent in staat om complexe conservatie- en onderzoeksverslagen van hoge kwaliteit af te
leveren;
- U kan de documentatie op het vlak van conservatie-restauratie uiterst nauwkeurig beheren;
- U beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden;
- U bent in staat om alleen of in teamverband te werken;
- U beschikt over de sociale en communicatieve vaardigheden die vereist zijn voor de vlotte
omgang met collega’s, eigenaars van kunstwerken en andere betrokkenen;
- U beschikt over een basiskennis van courante software;
- U bent vertrouwd met de methodes en technieken die worden toegepast in het KIK;
- Uw werkstrategie is resultaat- en kwaliteitsgericht;
- U kan worden ingedeeld op de Nederlandse of Franse taalrol bij toepassing van de
regelgeving ter zake. Een goede kennis van de andere landstaal is een troef.

We bieden (in functie van het werkprogramma en de noden van het atelier)
- Een tijdelijk contract (voltijds of deeltijds) als wetenschappelijk assistent (weddeschaal
SW11), ten vroegste te beginnen op 1 oktober 2017, naargelang de noden van het atelier;
- Afhankelijk van uw relevante ervaring, een minimum brutomaandwedde van € 1734,39
voor een halftijdse tewerkstelling plus vakantiegeld en eindejaarspremie;
- Glijdende werkuren in een 38-uren werkweek;
- Plaats van tewerkstelling: het KIK te Brussel of in situ op een werf (België);
- Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding;
- Voordelige collectieve hospitalisatieverzekering;
- Fed+ voordeelkaart.

Selectieprocedure
Kandidaten moeten hun dossier ten laatste op 1 september 2017 om 17u versturen naar
directeur@kikirpa.be (met als onderwerp van de e-mail ‘Reserve 2017-2019 atelier polychrome
houtsculptuur van het KIK’). In de loop van september zullen de kandidaten worden geëvalueerd op
basis van hun dossier.
Dit dossier moet volgende stukken bevatten:
- een motivatiebrief;
- een kopie van uw diploma of de gelijkstelling toegekend door de Vlaamse of Franse
Gemeenschap van België;
- een volledige CV met vermelding van uw specialisaties en een lijst van conservatierestauratiebehandelingen van werken, met vermelding per werk van de datering, de
productie- en bewaarplaats, uw rol en verantwoordelijkheid in de behandeling;
- twee gedetailleerde behandelingsdossiers. De met ontvangstbevestiging verstuurde of in het
Instituut afgegeven dossiers kunnen na afloop van de selectieprocedure worden
gerecupereerd door de kandidaat.

Contact
Dhr. Cyriel Stroo
Departementshoofd Conservatie-Restauratie
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark 1
1000 Brussel
T: +32 2 739 6740
F: +32 2 732 01 05
@: cyriel.stroo@kikirpa.be
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