
 
    

 
Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, je geaardheid of een handicap.  

Iedereen komt gelijk aan de start. 

 

Medewerkers Google Books Erfgoedbibliotheek en Museum Plantin-Moretus  
(tijdelijke betaalde stage met BIS-contract) 

 
In deze informatiebrochure vind je alle info terug over de selectiedata, de vaardigheden die we meten en 
de verschillende selectiemethodieken die we daarvoor gebruiken. 

 

 
Bereid je goed voor 
 

 Lees de stage goed na. Je vindt ze onderaan terug. 

 Meer info over de stad en tips voor een goede sollicitatie   

 

 
Selectie  
 

 
 
De selectie bestaat uit een cv-screening en een digitaal screeningsgesprek en vindt plaats in de week van 24 augustus. 

 

 
Preselectie 
 
Voorafgaand aan de selectie wordt er een preselectie op basis van CV, motivatie en relevante ervaring 
georganiseerd.  
 
Onder ervaring verstaan we werkervaring of studies in literatuur, erfgoed of bibliotheekwezen. 
 
Maximaal 10 kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie. De resultaten worden 
bekend gemaakt, uiterlijk in de week van 17 augustus. 

 

 
De selectie bestaat uit een interview en vindt plaats in de week van 24 augustus.   
 
Tijdens het interview meten we volgende competenties: 
 
Klantgerichtheid: Proactieve klantgerichtheid 
Analyseren:  Informatie kritisch beoordelen 
Adviesverlening:  Vaktechnisch adviseren 
Overtuigingskracht: Impact hebben: 
Initiatief en proactiviteit: Initiatief nemen 
Schriftelijke communicatie 
Specifieke vakkennis 
 
Kandidaten met voldoende potentieel om de gemeten competenties verder te ontwikkelen, zijn geslaagd 
voor de selectie.  
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https://www.antwerpen.be/nl/info/535e4e10aba8a7db538b45b4
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De geslaagde kandidaten worden gerangschikt volgens hun score. Indien kandidaten een gelijke score 
hebben kijken we eerst naar de competenties analyseren en initiatief  nemen. 
 
De resultaten van deze module worden per mail bekend gemaakt, uiterlijk in de week van 31 augustus 2020. 

 

 
Na de selectie 
 
Omdat we het belangrijk vinden dat elke geslaagde kandidaat aan de slag kan gaan in de functie die het 
meest aansluit bij zijn profiel en interesses werken we in deze selectie met een lijst van geslaagden. Na 
afloop van de selectie word je gematcht met de stage die het meest aansluit bij jouw opleiding, ervaring en 
interesse. Je doorloopt daarvoor eventueel een kort matchinggesprek met de leidinggevende die de stage 
aanbiedt.  
 
Heb je na afloop van de selectie nog vragen, wens je graag feedback over je resultaten?  Dan kan je die via 
mail aanvragen na afloop van je deelname. 
 
De feedbackgesprekken voor deze selectie vinden telefonisch plaats in de week van 31 augustus. 

 

 
Belangrijke momenten om te noteren 
 
Stap Datum 

Afsluitdatum online sollicitaties 16/08/2020 

Preselectie 18/08/2020 

Selectie  Week 24/08 

Bekendmaking resultaten selectie Week 31/08 

Agenderen en aanstellen kandidaten September 2020 

Contracteren kandidaat September 2020 

Feedbackgesprekken  Week 31/08 
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Medewerkers Google Books Erfgoedbibliotheek en Museum Plantin-Moretus  
(tijdelijke betaalde stage met BIS-contract) 
 
Antwerpenaars zijn trots op hun boekenstad. Daarom zoeken zij voor de Erfgoedbibotheek 
Hendrik Conscience en Museum Plantin-Moretus tijdelijke medewerkers die ondersteunen bij de 
digitalisering van de boekencollecties, in samenwerking met Google. Heb jij een passie voor 
boeken en erfgoed, ben je nauwkeurig en werk je vlot met digitale systemen? 
 
Wat doe je  

 
 Je evalueert en selecteert de boeken uit de collectie die voldoen aan de vooropgestelde richtlijnen 

van Google om te digitaliseren.  
 Je controleert de metadata van de boeken en corrigeert of vult aan waar nodig. 
 Je gaat na of de boeken in goede fysieke staat zijn.  
 Je volgt de status van de geselecteerde boeken op in de digitale databank. 
 Bij vertrek en terugkomst van de boeken doe je controles en zorg je voor de nodige overzichtslijsten. 
 Je ondersteunt de projectwerkgroep digitalisering waar nodig. 

 
Wat verwachten we van je 
 

 Je hebt een sterke affiniteit met boekenerfgoed en informatiebeheer, bij voorkeur via een eerdere 
opleiding of werkervaring. 

 Je spreekt en schrijft vlot Nederlands. Een goede kennis van andere talen is een pluspunt. 
 Je bent PC-vaardig en werkt je vlot in in nieuwe digitale systemen (zoals Microsoft Office, Outlook, 

bibliotheeksystemen, databanken).  
 Je kan zeer nauwkeurig werken en hebt oog voor detail.  
 Je werkt geconcentreerd en gaat goed om met repetitieve taken. 
 Je bent een teamspeler en leert graag bij van je collega’s. 
 Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad. 

 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen 
 

 Je beschikt minimum over een bachelordiploma en voldoet aan de sollicitatievoorwaarden 
 Je komt in aanmerking voor een BIS-stage. 
 Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen worden 

bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen. Dan staat neutraliteit van de dienstverlening voorop.  
 
Wat mag je van ons verwachten 
 

 Je gaat aan de slag bij de afdeling Musea en Erfgoed | Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding. 
 Je komt terecht in een culturele omgeving en werkt voor een belangrijk project met belangrijke 

partners zoals Google. 
 Afhankelijk van het project werk je in 1 van volgende locaties: 

o Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen)  
o Museum Plantin-Moretus (Vrijdagmarkt 22-23, 2000 Antwerpen) 
o Bibliotheekmagazijn De Kotter (Straatsburgdok Noordkaai 29, 2030 Antwerpen) 

 Je wordt in dienst genomen als deskundige (B1/3). Je krijgt een tijdelijk BIS-contract van 6 maanden, 
dat vanaf oktober 2020 start. 

 Je mag rekenen op verschillende opleidingen, ondersteuning van collega’s en je leidinggevende 
zodat je je job zo goed mogelijk kan uitvoeren. 

 In overleg met je leidinggevende kan je een aantal onbetaalde verlofdagen opnemen. Als je 
uitkeringsgerechtigd bent kan je voor deze dagen stempelen. 

 Je ontvangt een stagevergoeding van € 796,90 bruto. De stagevergoeding is onderhevig aan 
bedrijfsvoorheffing. 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052839d8a6ec798b4c11/a-waarden
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052539d8a6ec798b4af5
https://www.vdab.be/opleidingen/beroepsinlevingsovereenkomst
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 Ben je momenteel uitkeringsgerechtigd werkzoekende, dan kan je je werkloosheidsuitkering in 
beperkte mate samenvoegen met de stagevergoeding mits goedkeuring van VDAB met het attest 
“vrijstelling van beschikbaarheid”. Dat attest krijg je als je geselecteerd bent. 

 
Selectiedata en -procedure  
 
De selectie bestaat uit een cv-screening en een digitaal screeningsgesprek en vindt plaats in de week van 24 
augustus. 
 
Hoe solliciteren  
 

 Solliciteren doe je online en is mogelijk tot en met 16 augustus 2020. 
 Je voegt een CV toe, en beantwoordt enkele online sollicitatievragen. 
 Als je correct hebt gesolliciteerd ontvang je meteen een automatische bevestiging in je mailbox. 

 
Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag ?  
 
Mail: medewerker_digitalisering@antwerpen.be 
 
Of contacteer : 
 

 Annick Bontenakel (dossierbeheerder): 03 338 46 13  
 Maarten Cant (recruiter): 0470 64 06 59 

 

mailto:medewerker_digitalisering@antwerpen.be

