
 
 
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft een grote en veelzijdige verzameling 
archieven, boeken, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal en digitale bronnen op het gebied van sociale 
geschiedenis en sociale bewegingen, van rond 1500 tot de dag van vandaag. Om al dat verschillende 
materiaal efficiënter en beter te kunnen verwerken en voor onderzoekers bruikbaar te maken, werken 
we aan een aantal projecten, o.a. met de inzet van nieuwe digital humanities technieken en tools (NER, 
datamining, speech recognition, linked data). Voor coördinerende, uitvoerende en ondersteunende 
werkzaamheden met betrekking tot deze projecten zoeken we een 

 

Medewerker Collecties 
 0,8 fte (30,4 uur per week) 

 
Functie-informatie: 
Je werkt nauw samen met medewerkers van de afdeling Collecties en draagt bij aan de uitvoering van 
het collectiebeleid door je betrokkenheid bij projecten. Je biedt praktische, inhoudelijke en technische 
ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van (nieuwe) projecten. Je werkzaamheden zijn divers van 
aard; zo analyseer en controleer je metadata, doet voorstellen voor mogelijke aanpassingen en voert 
deze uit, je formuleert functionele eisen voor de implementatie van nieuwe tools, je levert testsets aan, 
controleert de testresultaten, evalueert en adviseert over optimalisatie. Je overlegt met interne en 
externe betrokkenen en zorgt voor een goede voortgang van het project.  
Waar nodig neem je stagiairs en vakantiekrachten onder je hoede. 
 
Functie-eisen: 
Je hebt een relevante opleiding afgerond op HBO-niveau of je beschikt over kennis en ervaring op een 
vergelijkbaar niveau. Je hebt aantoonbare affiniteit met de erfgoedsector. 
Je hebt ervaring met projecten in een collectie omgeving, je hebt kennis van collecties, 
collectiebeschrijvingen en de gangbare metadatastandaarden. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen 
in de erfgoedwereld, met name wat betreft de omslag naar digitaal. 
Je bent zelf geen ontwikkelaar, maar kunt uitstekend met computers en verschillende programma’s 
overweg, en weet bovenal voldoende van nieuwe technieken en tools om goed te kunnen beoordelen of 
deze toepassingen nuttig zijn of niet. In gesprekken met de meer technische partners kun je goed duidelijk 
maken wat er nodig is. 
Je hebt goed inzicht in de vorming en verwerking van data en ziet wat er nodig is aan werkzaamheden op 
praktisch en detail niveau. Je hebt een doenersmentaliteit, ben oplossingsgericht, praktisch en kunt goed 
zelfstandig werken. Je werkt nauwkeurig en zorgvuldig en je stemt goed af met collega’s. 
Aangezien het IISG een internationale organisatie is, is het van belang dat je het Nederlands en Engels in 
woord en geschrift beheerst.  
 
 
Organisatie: 
Het IISG doet geavanceerd onderzoek naar de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen 
op mondiale schaal en verzamelt daartoe gegevens, die ook ter beschikking worden gesteld aan andere 
onderzoekers. Het maakt deel uit van het KNAW Humanities Cluster, een samenwerkingsverband van drie 
instituten van de KNAW waarin geesteswetenschappelijk onderzoek (geschiedenis, etnologie, letterkunde, 
taalkunde) wordt verricht met toepassing van geavanceerde methoden, waarbij informatica een belangrijke 
rol speelt. 



 
Salaris en aanstelling: 
De aanstelling bij het IISG is voor de duur van een jaar. Het salaris bedraagt afhankelijk van relevante 
werkervaring minimaal  € 2.709,- en maximaal € 3.772,- bruto per maand (schaal 9 CAO-Nederlandse 
Universiteiten) bij een fulltime-aanstelling. Het IISG biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, 
zoals 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantie-uitkering, een goede pensioenregeling en 6 weken vakantie 
op jaarbasis. 
 
Reactie: 
Je kunt je sollicitatie (brief met CV) tot en met 31 mei 2018 sturen naar het e-mail adres:  
mwcollecties@bb.huc.knaw.nl ter attentie van Denise van der Werf (junior P&O Adviseur).  
Bij het onderwerp vermelden Medewerker Collecties. 
Informatie is verkrijgbaar bij Eric de Ruijter (manager Collecties), e-mail: edr@iisg.nl 
of via telefoonnummer 020-6685866. Meer informatie over het IISG vind je op socialhistory.org. 
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