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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, publicaties en dvd-uitgaven, alsook een 

uitgebreid documentatiecentrum. 

 

We zijn actief op zoek naar een deeltijdse junior projectmedewerker M/V/X: 

Beheerder (technisch onderhoud en supervisie) van Digitaliseringsinfrastructuur  

 

Profiel  

Als technical maintenance medewerker staat u de andere teammedewerkers bij in het 

onderhoud en de technische supervisie van het materieel om de goede staat van werking en 

de duurzaamheid van de digitaliseringsinfrastructuur te verzekeren.  

U zal onder andere volgende taken mee helpen opvolgen: 

• Ondersteuning, onderhoud en verbeteringen van bestaande Java- en Python-
applicaties die binnen de huidige workflow worden gebruikt. 

• Ondersteuning en onderhoud van OSX en Linux-werkstations, inclusief mogelijke 
hardware-upgrades. 

• Ondersteuning en onderhoud van de Linux storage farm en netwerk voor meerdere 
4K-workflows. 

• Onderhoud van het bestaande 10GbE en fibre channel netwerk. 

• Onderhoud en verdere ontwikkeling van de monitoring infrastructuur, voor hardware, 
software en workflows 

 

Kennis & ervaring: 
 

• U hebt bij voorkeur kennis van het beheer van fibre channel netwerken (VPN), van 
Linux, CentOS, Ubuntu Server, Samba file servers en/of  OpenZFS; 

• U bent vertrouwd met KVM virtualisatie; Xen virtualisatie; pfSense of netwerk 
concepten; 

• U bent vertrouwd met NFS server; 

• U bent vertrouwd met Server hardware; 
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Kwalificaties: 
 

• Je hebt een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring 

• Je bent tweetalig NL, FR en je hebt een goede kennis van het Engels 

• Je bent efficiënt 

• Je hebt een analytische geest en een goed gevoel voor synthese 

• U bent georganiseerd en kunt gemakkelijk prioriteiten stellen.   
 

 

Aanbod 

Een contract voor de duur van het project. Het project duurt in principe 3 jaar.  

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

team van gepassioneerde mensen. Je krijgt tevens extralegale voordelen zoals 

maaltijdcheques en terugbetaling vervoer. 

 

Interesse? Stuur dan uw CV samen met een motivatiebrief ten laatste op 28 juli naar 

job@cinematek.be. 

 
 


