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Het Koninklijk Belgisch Filmarchief (KBF) is een stichting van openbaar nut waarvan de diverse 
opdrachten vervuld worden door een team van zestig personeelsleden. De instelling staat in 
voor het bewaren en restaureren van een uniek filmisch erfgoed toegankelijk voor het 
publiek. Haar activiteiten beantwoorden aan culturele, wetenschappelijke en educatieve 
doeleinden: een permanente historische tentoonstelling en filmprogrammatie, 
schoolactiviteiten, cursussen en seminaries en publicaties, alsook een uitgebreid 
documentatiecentrum. 
 
 
We zijn op zoek naar een voltijds deskundige digitalisering en film restauratie M/V/X. 

Voorziene start 15/05/2023  

 
Doel van de functie 
 
De verschillende fasen van het digitaliseringproces uitvoeren en beheersen, vanaf de 

deelname aan de selectie van objecten, het klaarmaken van de objecten, over de eigenlijke 

digitalisering en restauratie tot de postproductie van de digitale bestanden en de kwaliteit te 

toetsen aan zijn conformiteit met de internationale standaarden voor de vertoning van 

cinematografisch erfgoed om bij te dragen tot de conservatie en de valorisatie van het 

cultureel en/of wetenschappelijk cinematografisch erfgoed. 

Resultaatgebieden zijn onder meer:  

Als deskundige in de digitalisering 

Het digitaliseren van filmwerken om kwalitatieve digitale bestanden te creëren volgens de 

voorgeschreven internationale standaarden. 

Als deskundige in de postproductie 

Het kunnen bewerken van de beelden en de digitale bestanden om de correcte digitale 

bewaring van de objecten te verzekeren. 

Als projectmedewerker 

Het uitvoeren van deeltaken binnen de digitaliseringsprojecten van de afdeling of tussen 

verschillende afdelingen om de projectdoelstellingen binnen de voorop gestelde termijn mee 

te helpen bereiken. 

Als materieelbeheerder 

Instaan voor het onderhoud en de technische supervisie van het materieel om de goede 

staat van werking en de duurzaamheid van de digitaliseringsinfrastructuur te verzekeren. 

 
Profiel: 
 

• U beschikt over een diploma hoger onderwijs van het korte type of over 
gelijkwaardige ervaring! 

• U hebt bij voorkeur ervaring mbt  
- het onderhoud van video post productie  
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- het onderhoud van een serverpark (storage) en  
het beheer van een digitale tape library;  

• U hebt ervaring mbt het beheer van netwerken (VPN) ; 

• U bent tweetalig (NL – FR) zowel mondeling als schriftelijk ; 

• U heeft kennis van filmgeschiedenis; 

• U heeft ervaring met filmconservatie en - restauratietechnieken; 

• U bent vertrouwd met de catalogiseringsprincipes (media en/of boeken); 

• U beschikt over een praktische basiskennis numerieke videotechnologie; 

• U heeft ervaring in de technologische sector van analoge en numerieke films; 

• U bent een teamplayer; 

• U bent nauwgezet, autonoom en flexibel; 

• U beschikt over een analytische geest en hebt een goede zin voor synthese; 

• U bent georganiseerd, grondig en kan vlot prioriteiten stellen; 
 
Aanbod 
Een contract voor onbepaalde duur. 

CINEMATEK biedt u de unieke kans om in een uitzonderlijke omgeving te werken in een 

team van gepassioneerde mensen. 

Je hebt ook recht op extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, terugbetaling vervoer en 

cinematickets 

Interesse? Stuur dan uw CV samen met een motivatiebrief vóór 15/04/2023 

job@cinematek.be.  
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