acature

NU TE BEZOEKEN

Projectmedewerker voor een inhaaloperatie
basisregistratie/datacleaning (m/v/x)

Functie en situering:
Design Museum Gent voert van 1/4/2019 tem 30/11/2020 een project uit

rond datacleaning. Dat project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse

Overheid binnen de subsidielijn ‘inhaaloperatie basisregistratie’ en heeft

als doel de data over onze circa 23.000 collectiestukken in het collectiebe-

heersysteem Adlib op te schonen. We willen deze data beter doorzoekbaar
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maken en beter inzetten in functie van de digitale ontsluiting van onze

collectie.

Plaats in het organogram:
Je werkt in Design Museum Gent dat deel uitmaakt van het Autonoom

Gemeentebedrijf (AGB) Kunsten en Design. Je maakt deel uit van het team

Collectiebeheer dat instaat voor het behoud, het beheer, het onderzoek en
de ontsluiting van de collectie. Je werkt nauw samen met de collectiemanager en de onderzoeker. Je rapporteert aan de collectiemanager.
Functie-inhoud:
•

•
•

Het opmaken, opschonen en verrijken van thesauri (bv. namen van

vervaardigers/ontwerpers , plaatsnamen, standplaatscodes, enz.)
in Adlib.

Het opschonen van vervuilde, niet-thesaurus gebonden data in

Adlib (bv. gegevens verplaatsen naar het juiste veld).

Het onderzoek voeren naar de aanbevolen manier waarop we de

data vanuit ons collectiebeheersysteem in de toekomst als open
data kunnen inzetten.

Proﬁel:
•

•
•

Je beschikt over een zeer goede ICT-kennis (Excel, OpenReﬁne,
(linked) open data, enz.) en kennis van collectieregistratiesystemen (bij voorkeur Adlib).

Ervaring met de opbouw of het opschonen van thesauri is een
meerwaarde.

Je werkt steeds uiterst nauwkeurig: je weet wat hygiënisch databasebeheer waard is.

•

Je houdt van repetitief werk.

•

Je beschikt bij voorkeur over inhoudelijke kennis over design/toe-

•

Je kan zelfstandig werken en goed inschatten wanneer terugkop-

•

Relevante ervaring, levende interesse en inzicht in de materie

•

Je beschikt over een analytisch vermogen en werkt
resultaatgericht.

gepaste kunsten.

pelen of feedback vragen nodig of overbodig is.
krijgen de voorkeur boven ronkende diploma’s.

Wij bieden:
•

Voltijdse tijdelijke opdracht met als (gewenste) startdatum 1 april

•

Een correct loon (B-niveau) gekoppeld aan eventueel relevante

•
•
•

2019 en einddatum 30 november 2020.
anciënniteit.

Woon-werk-vergoeding voor openbaar vervoer of ﬁetsvergoeding.
Extra-legale voordelen zoals maaltijdcheques, een hospitalisatie-

verzekering en extra feest- en vakantiedagen.

Een afwisselende functie-inhoud, boeiende contacten en

autonomie.

Hoe solliciteren:
Bezorg je motivatiebrief + CV ten laatste op woensdag 20/02/2019 via

e-mail aan ria.verstappen@stad.gent t.a.v. Katrien Laporte, directeur

Design Museum Gent, met de vermelding ‘sollicitatie projectmedewerker
inhaaloperatie basisregistratie/datacleaning’. Je krijgt een bericht van

ontvangst.

Na screening van de brieven en cv’s zullen de selectiegesprekken plaats-

vinden op maandag 25/02/2019.

Met vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij collectiemanager

Annelies De Mey via annelies.demey@stad.gent of 09 234 68 82.

esign Museum Gent

+32 9 267 99 99

Jan Breydelstraat 5

museum.design@gent.be

9000 Gent

www.designmuseumgent.be

