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1. PLAATS IN DE ORGANISATIE
Functie: projectmedewerker
Rapporteert aan: de coördinator en de projectleider.
Werkt samen met: het projectteam, de klankbordgroep, de projectleider Registratieprojecten, de
projectleider Opendatahub, collega’s binnen de vzw, erfgoedbibliotheken, experten.
Verantwoordelijk voor: de kwaliteitsvolle registratie van Middeleeuwse handschriften, conform het
projectplan, de selectiecriteria en de beschrijvingsregels.

2. FUNCTIEOMSCHRIJVING
RESULTAATSGEBIEDEN

WAT WORDT VAN MIJ VERWACHT IN DEZE FUNCTIE?

Opzetten beschrijvingsmethode
in samenwerking met het projectteam
en de klankbordgroep

 Ontwikkelen en implementeren van de
beschrijvingsmethode (werkdefinities, selectiecriteria,
aanpak, metadatastructuur, regelwerk).
 Opmaak werkplanning en selectielijst.

Registratie handschriften

 In situ onderzoeken van handschriften en de
gestructureerde beschrijving ervan in een databank
(o.a. titelbeschrijvingen, bezitsinformatie en links naar
digitale exemplaren).
 Gecontroleerde verwerking van secundaire literatuur
en documentatie in de databank.
 Aanmaak en onderhoud van authority records.
 Proces- en kwaliteitsbewaking van het datamodel, het
regelwerk en data die door anderen zijn
ingevoerd/aangeleverd.

Fotografie handschriften

 Selectie van (onderdelen van) handschriften.
 Aanmaak, verwerking en bewaring van foto’s.

Begeleiding van stagiairs

 Opleiding en begeleiding.
 Toezicht en kwaliteitscontrole.

Ondersteuning van de
projectorganen, o.a.:

 Inhoudelijke voorbereiding en praktische organisatie
(o.a. notulering, rapportage) van de vergaderingen, in
afstemming met de projectleider.
 Opvolging en uitvoering van de beslissingen van de
vergaderingen.

Projectteam MMFC
Klankbordgroep MMFC
Collegagroep Handschriften
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Communicatie

 Intern: efficiënte, transparante rapportage aan de
collega’s, de projectleider, het projectteam en de
klankbordgroep.
 Extern: meewerken aan de uitvoering van het
communicatieplan voor MMFC, met nadruk op
sensibilisering en participatie.
 Mondeling: presenteren en promoten van initiatieven
en de organisatie op diverse platformen, o.a. in de
bibliotheek- en erfgoedsector.
 Schriftelijk: redactie (zowel coördinatie als zelf
schrijven) van content voor diverse kanalen
(nieuwsbrieven, social media, …) van de organisatie en
van derden.
 Beheer en updaten van adreslijsten conform de GDPR.

Administratie

 Meewerken aan een intern en extern eindrapport van
de projecten.
 Documenteren en archiveren van eigen activiteiten.
 Aanleveren van input voor actieplan en jaarverslag.
 Andere taken die voortvloeien uit de opdracht.

Bundelen en delen van opgedane
expertise

 Schriftelijke en mondelinge presentatie van het project
en de organisatie.
 Organisatie van en deelname aan vormingsactiviteiten.

3. COMPETENTIEPROFIEL
KERNCOMPETENTIES

WIE MOET IK ZIJN OM TE PASSEN IN DEZE ORGANISATIE?

Samenwerking

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel, ook
wanneer het geen direct persoonlijk belang dient.

Klantgerichtheid

Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en
hiernaar handelen, rekening houdend met het
organisatiebelang.

Resultaatgerichtheid

Vasthouden aan de vooropgestelde doelen met het oog op
het bereiken van resultaat.

Flexibiliteit

Zijn gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties
waarin men zich bevindt en personen waarmee men
geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van
een bepaald doel.

Analyse

Systematisch ontleden van een situatie in al zijn elementen,
duiden van verbanden en op zoek gaan naar bijkomende
informatie om de situatie helder te krijgen.

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

WIE MOET IK ZIJN OM DEZE FUNCTIE GOED UIT TE VOEREN?

Nauwkeurigheid

Uit eigen beweging de taak tot in de details verzorgen.

Probleemoplossend vermogen

Problemen herkennen, zoeken naar mogelijke oorzaken en
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efficiënte oplossingen voorstellen en uitvoeren.
Zelfstandigheid

Het werk goed uitvoeren zonder ondersteuning, hulp of
toezicht van anderen. Goed kunnen beoordelen wanneer
men zelf kan beslissen en wanneer niet.

Controleren

Bewaken en op peil houden van de prestaties van het team
en de individuele medewerkers. Zorg dragen dat het werk
effectief en efficiënt gebeurt.

Overtuigingskracht

In staat zijn om anderen te winnen voor een bepaalde
mening, activiteit of product.

Plannen en organiseren

Aanbrengen van structuur in tijd, ruimte en prioriteit bij het
aanpakken van situaties.

VAKTECHNISCHE COMPETENTIES

WAT MOET IK KENNEN EN KUNNEN OM DEZE FUNCTIE
GOED UIT TE VOEREN?

Registratie

 Uitstekende kennis van het (nog te ontwikkelen)
datamodel en regelwerk van MMFC
 Ervaring met de raadpleging van (gedrukte en online)
catalogi van middeleeuwse handschriften
 Ervaring met het beschrijven van middeleeuwse
handschriften
 Basiskennis van de STCV-methode

Fotografie

 Basiskennis van het digitaal fotograferen van
handschriften of andere kostbare documenten

Handschriften

 Goede kennis van de productie en kenmerken van
handschriften in Vlaanderen
 Ruime ervaring met de manipulatie van handschriften

Codicologie

 Goede kennis van de theorievorming rond
codicologische eenheden, het lezen en opstellen van
katernformules

Paleografie

 Grondige vertrouwdheid met West-Europese
middeleeuwse schrifttypes

Iconografie

 Basiskennis

Boekbanden

 Basiskennis

Boekgeschiedenis

 Basiskennis erfgoedstudies en boek- en
bibliotheekwetenschap

Talen

 Goede kennis van Nederlands en Engels
 Basiskennis van (Middeleeuws) Latijn
 Basiskennis van Middelnederlands en Middelfrans

ICT

 Goede kennis van MS Office en online tools voor
samenwerking (o.a. Google Apps). Affiniteit met Digital
Humanities
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