
 

Vacature Onderzoeker – Publieksmedewerker Museum Aan de IJzer 

 

Organisatie 

Het Museum Aan de IJzer (beheerd door VZW Aan de IJzer) is gehuisvest in de IJzertoren in 

Diksmuide en maakt als dusdanig deel uit van het IJzermonument dat erkend is als Memoriaal van de 

Vlaamse Ontvoogding en Vrede. De werking van het museum heeft als focus de Belgisch-Duitse 

confrontatie tijdens de Eerste Wereldoorlog enerzijds en de Vlaamse emancipatiebeweging 

anderzijds.  

 

Functie omschrijving 

In 2023 wordt in de Westhoek het verhaal gebracht van de transformatie van het oorlogslandschap 

naar herdenkingslandschap in de voormalige frontzone met focus op de  

militaire begraafplaatsen. 

Je onderzoekswerk dient enerzijds als voorbereiding op een tijdelijke tentoonstelling die in het 

Museum Aan De IJzer wordt ingericht, maar ook als ondersteuning voor andere producten die in dit 

kader ontwikkeld zullen worden. 

 

Je helpt ook mee aan de praktische realisatie van de tentoonstelling, aanverwante producten en 

activiteiten. Je werkt voor dit alles nauw samen met de andere onderzoekers en de collega’s van het 

Museum Aan de IJzer. 

50% van de tijd wordt voorzien voor onderzoekswerk, 50% voor publiekswerking. 

 

Profiel 

Je combineert een vlotte pen met goede communicatieve vaardigheden 

Je bent een teamspeler maar kan zelfstandig onderzoek uitvoeren 

Je bent op korte termijn beschikbaar 

Je hebt minimaal een master in de geschiedenis (of gelijkwaardig) 

Ervaring m.b.t. het thema WOI, nationale identiteit en/of het realiseren van een tentoonstelling is 

een pluspunt. 

 

Jobgerelateerde competenties 

 Thema's, onderwerpen en doelstellingen van studies of onderzoeken bepalen 

 Rapporten, publicaties en scripties opstellen 

 Onderzoekers, instituten, ondernemingen adviseren en wetenschappelijke steun bieden 

 Onderzoek, observaties en informatieverzameling over het onderzoeksonderwerp leiden of 

uitvoeren 

 Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen voorstellen en verklaren  

 Wetenschappelijke, technologische, technische, reglementaire, … informatie opvolgen en 

actualiseren 

 Partners (ondernemingen, instituten, gemeenschappen, ...) begeleiden en bijstaan bij het 

gebruik van de methodologie en interpretatie van resultaten 



 De verzamelde gegevens interpreteren 

De verkregen resultaten formaliseren 

 Methodes voor onderzoek en voor de gegevensverzameling en –analyse bepalen en 

ontwikkelen 

Persoonsgebonden competenties 

Het Museum aan de IJzer verwacht van alle medewerkers dat ze over volgende basiscompetenties 

beschikken: publieksgerichtheid, motivatie en betrokkenheid, teamspirit, leerbereidheid, 

nauwgezetheid, flexibiliteit. 

 

 

Aanbod 

Je komt terecht in een organisatie met een maatschappelijk relevante opdracht. Je komt in dienst 

met een voltijds contract tot 31 december 2023, dat mits een positieve evaluatie verlengd kan 

worden, maximaal moeten er 3 weekenddagen in de maand gepresteerd worden. 

Verloning volgens het paritair comité 329.01 met als extra’s: maaltijdcheques, vergoeding woon-

werkverkeer, opleidingsmogelijkheden,… Relevante ervaring wordt in rekening gebracht. 

 

 

Interesse?  

Stuur jouw CV en een motivatiebrief uiterlijk op zondag 15 mei 2022 naar 

peter.verplancke@aandeijzer.be  

Na een selectie op basis van de sollicitatiebrief en het CV worden de geselecteerde kandidaten 

uitgenodigd voor een mondeling gesprek. 

Het Museum aan de IJzer voert steeds een aanwervingsbeleid gebaseerd op gelijke kansen en 

diversiteit. 


