
  

 

Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis vzw 
 

werft aan:  projectmedewerker (m/v/x)  
 
Het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (www.avg-carhif.be) bewaart, ontsluit en 
valoriseert erfgoed met betrekking tot de vrouwenbeweging en gelijkheid v/m. Voor een publieksproject 
rond "50 jaar tweede feministische golf" werven we een projectmedewerk.st.er aan. 
 
Het takenpakket is dubbel: drie dagen per week bereid je een rondreizende tentoonstelling voor over de 
feministische beweging (1970-1985) en ben je sporadisch betrokken bij het uitwerken van andere 
onderdelen van dit project;  de twee andere dagen gaan naar de collectieontsluiting. 
 
Concreet betekent dat:  

 inhoudelijke voorbereiding van een rondreizende tentoonstelling over vijftig jaar 'tweede 
feministische golf' 

 bijdragen aan de praktische voorbereiding van de tentoonstelling (bijvoorbeeld contactnames met 
tentoonstellingsbouwers)  

 helpen bij de voorbereiding van een ontmoetingsdag (lente 2019) over het erfgoed van de vrouwen- 
en lesbische beweging 

 ontsluiting van archieven en aanverwant materiaal 
 
Je werkt bij dit alles nauw samen met het vaste team van het AVG. 
 
Jouw profiel?  

 master in de geschiedenis 
 interesse in publieksgeschiedenis en archiefbeheer 
 een georganiseerde, nauwkeurige en communicatieve manier van werken 
 zelfstandigheid 
 een goede passieve kennis van het Frans, waarin je ook een eenvoudige conversatie kan voeren 

 
We bieden  

 een voltijds contract van bepaalde duur (7 maanden, waarschijnlijk verlengbaar met 6 maanden), 
met indiensttreding ca. 1 december 2018  

 een loon volgens de barema’s van het paritair comité 329.3 (masterniveau) 
 terugbetaling van het woon/werk-verkeer 

 
Geïnteresseerd? 
Stuur je motivatiebrief en CV naar  
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 11 november 2018 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 www.avg-carhif.be  
Je vindt de projectbeschrijving in de FARO-projectendatabank: https://faro.be/project/meer-dan-dolle-
minas-vijftig-jaar-tweede-feministische-golf-werktitel. 
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