
Medewerker archief en bibliotheek - Humanities Cluster- Amsterdam

Locatie: Amsterdam
Max uren per week: 19,00
Max salaris: €3.336,00
Duur overeenkomst: 1 jaar
Solliciteer t/m: 26-03-2023

Binnen het Humanities Cluster in de binnenstad van Amsterdam zorgt de afdeling Bibliotheek & Archiefcollecties voor alle dienstverlening rond
collecties en wetenschappelijke literatuur. We doen dat met een klein team van mensen die graag samenwerken, elkaar ondersteunen en aanvullen.
Heb je belangstelling voor taal, cultuur en geschiedenis van Nederland? Heb je een opleiding en/of ervaring op het terrein van wetenschappelijke
bibliotheken of onderzoeksarchieven? Dan kunnen we je hulp goed gebruiken!

Dit ga je doen:

- zelfstandig ordenen, inventariseren en beschrijven van onderzoeksarchieven;
- leeszaalbeheer en beheer van de depots, wat o.a. betekent dat je plannen maakt voor de optimale inrichting ervan;
- meedraaien in de publieksdienst: online vragen beantwoorden, aanvragen voor inzage in behandeling nemen, bezoekers ontvangen;
- meewerken aan projecten waarbij de collectie centraal staat, zoals digitaliseringsprojecten of tentoonstellingen.
Als je kennis hebt van titelbeschrijven, dan kan dat in overleg aan je takenpakket worden toegevoegd.

Dit breng je mee:

- een relevante opleiding op tenminste MBO-niveau (bijvoorbeeld GO-opleidingen, IDM, of Reinwardt Academie);
- kennis van/ervaring met collectieregistratiesystemen;
- goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
- een flexibele en dienstverlenende instelling;
- je bent praktisch ingesteld en bereid en in staat om soms fysiek inspannend werk te doen.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Lidy Jansen, coordinator bibliotheek & archiefcollecties (klik op de naam om
email te versturen)

Over het HuC
Het KNAW Humanities Cluster staat voor innovatief en interdisciplinair onderzoek in de geesteswetenschappen en erfgoedwereld.
Het KNAW Humanities Cluster is een samenwerkingsverband van drie instituten van de KNAW: het Huygens Instituut voor Nederlandse
geschiedenis en cultuur, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Meertens Instituut. In deze instituten verrichten we
baanbrekend en excellent geesteswetenschappelijk onderzoek (geschiedenis, etnologie, letterkunde, taalkunde) met toepassing van vernieuwende
methoden, waarbij informatica een belangrijke rol speelt. Het bedrijfsbureau van het KNAW Humanities Cluster heeft de bedrijfsvoering
ondergebracht in een centraal bedrijfsbureau en ondersteunt deze drie instituten, alsmede het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en
het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in hun bedrijfsvoering.  Het HuC beschikt over een gezamenlijke afdeling Digitale
Infrastructuur, een Digital Humanities Lab en NLLab.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal €2.471,00 en maximaal €3.336,00 bruto per maand bij een full time
dienstverband (schaal 7 cao Nederlandse Universiteiten/KNAW) . Dit is exclusief 8% vakantiegeld, 8,3% eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding,
internet- en thuiswerkvergoeding en pensioenopbouw bij het ABP.

https://vacatures.knaw.nl/talentcommunity/apply/937058155/?locale=nl_NL
mailto:lidy.jansen@meertens.knaw.nl
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De KNAW biedt haar medewerkers een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Een pakket dat voorziet in de verschillende behoeften
die medewerkers afhankelijk van hun levensfase, levenswijze of loopbaanambities hebben. Zo is het mogelijk om door wekelijks twee uur per week
extra te werken het aantal vakantiedagen van 29 tot 41 dagen per jaar (bij fulltime dienstverband) uit te breiden.
Voor een volledig overzicht van de arbeidsvoorwaarden wordt verwezen naar de webpagina: werken bij de KNAW.

Diversiteit & Inclusie
De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor
individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen.
We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de
voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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