IT-verantwoordelijke (m/v/x) bij PACKED vzw, expertisecentrum digitaal erfgoed
Op zoek naar een uitdagende job? PACKED vzw zoekt een voltijds IT-verantwoordelijke. Je
zal er deel uitmaken van een gemotiveerd team van negen medewerkers dat aan
oplossingen werkt voor een belangrijke maatschappelijke uitdaging: de digitale evolutie. Als
expertisecentrum voor digitaal erfgoed adviseert en assisteert PACKED vzw de kunsten- en
cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel bij de creatie van een betrouwbaar,
kwaliteitsvol, duurzaam en toegankelijk digitaal geheugen.
Functie
Je bent verantwoordelijk voor systeembeheer, ICT-ondersteuning en ICT-aspecten van de
gehele werking in PACKED vzw.
Vanuit je eigen specialisatie en met kennis van de nodige technologieën draag je ook bij aan
de project- en advieswerking van de organisatie. Dat kan zowel het ontwerpen van een
omgeving, het ontwikkelen van testversies van software als het implementeren ervan
omvatten. Je doet dat steeds in samenwerking met partners, en houdt daarbij rekening met
hun capaciteit.
Je rapporteert aan de PACKED-coördinator.
Vereisten
Je hebt
• een goede kennis van systeembeheer en andere IT-aspecten van erfgoedzorg,
verworven door werkervaring en/of opleiding;
• werkervaring in een relevante functie;
• een gevoeligheid voor culturele diversiteit en internationale werking;
• een diploma hoger onderwijs of gelijkgestelde kennis verworven door ervaring.
Je bent bereid om je nationaal en internationaal te verplaatsen.
Je kan snel in dienst treden.
Kennis en ervaring
Je hebt
• basiskennis van Puppet;
• kennis van Linux (Ubuntu en CentOS) en basiskennis van OS X;
• kennis van een programmeertaal (Perl of Python is een plus);
• de capaciteit om je autonoom en snel nieuwe technologieën (bv. Perl of Python)
eigen te maken;
• een goede kennis van het Engels (geschreven en gesproken).
Kennis van het Frans en een basiskennis van het culturele veld in Vlaanderen en Brussel
strekt tot aanbeveling.
Vaardigheden
Je houdt van samenwerking en je kunt andere mensen enthousiasmeren.
Je gaat planmatig te werk, zowel zelfstandig als in teamverband.
Je werkt doelgericht en resultaatgericht.
Je bent:
• klantgericht en luisterbereid;
• leergierig;

•

bestand tegen stress en deadlines.

Wat biedt PACKED vzw?
•
een voltijdse tewerkstelling in een klein maar gemotiveerd team;
•
een vergoeding volgens de afspraken in het Paritair Comité van de socio-culturele
•
sector (PC 329.01), maaltijdcheques en een terugbetaling van woon-werkverkeer met
het openbaar vervoer;
•
een aantrekkelijke vakantieregeling;
•
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
•
de mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding;
•
een selectie op basis van competenties, met gelijke kansen voor alle kandidaten.
Wat is PACKED vzw?
Digitalisering zorgt voor ingrijpende veranderingen in de wijze waarop mensen kunst en
erfgoed met elkaar delen. Duurzame toegang tot en bewaring van digitale informatie is een
grote maatschappelijke uitdaging, ook in de cultuursector. Als expertisecentrum voor digitaal
erfgoed begeleidt PACKED vzw, met de steun van de Vlaamse overheid, de kunsten- en
cultureel-erfgoedsector bij de ontwikkeling van antwoorden op die uitdaging. Dat gebeurt
door o.a. advies op maat te verstrekken, in projecten goede praktijken te ontwikkelen, online
kennisplatformen uit te bouwen en te onderhouden, en te participeren in overlegorganen.
PACKED vzw is gevestigd in Brussel en telt momenteel negen medewerkers.
Meer informatie over PACKED vzw vind je op www.packed.be. Andere websites van
PACKED vzw zijn:
• - www.projectcest.be
• - www.projecttracks.be
• - www.scart.be
Meer informatie over een Europees project waarin PACKED vzw partner is, vind je op
- www.preforma-project.eu
Hoe solliciteren?
Stuur je kandidatuur (een cv met een gemotiveerd schrijven) voor maandag 27 maart 2017
naar Annelies Van den Berghe (zakelijk coördinator van PACKED vzw) via
annelies@packed.be.

