
 

 

 

 

VACATURE 
 

Voor het ten uitvoer brengen van onze speerpunten rondom digitale toegankelijkheid  

zoekt het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel per direct 

 

 

2x Projectmedewerker e-depot 

24-28 uur per week 

 
 

Wie zijn wij? 

Het RAR is een professionele, toekomstgerichte archiefbeheerder voor de Gelderse gemeenten Buren, 

Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, Zaltbommel en voor verbonden partijen. Onze 

speerpunten zijn e-depot, erfgoed, externe dienstverlening, expertise en efficiëntie, zoals ook omschreven in 

ons Beleidsplan 2019-2021. Bij het vormgeven daarvan nemen digitale ontwikkelingen een centrale plaats in. 

 

Wat ga je doen? 

Bijdragen aan de doorontwikkeling van digitaal archiveren bij het RAR. Ten eerste ga je samen met de andere 

projectmedewerker werken aan de overbrenging van digitale archieven vanuit gemeenten en verbonden 

partijen naar het e-depot van het RAR. Er komen enkele digitale archieven naar het RAR, jij gaat deze met 

digitale tools structureren en bewerken zodat ze in ons e-depot kunnen worden opgenomen. Daarnaast ga je 

een zogenaamde e-depottoets uitvoeren bij onze partners, om te achterhalen wat nodig is om hun digitale 

archief op termijn onder te brengen in ons e-depot. Zodoende krijg je in deze functie de kans om zowel de 

techniek als het proces van digitaal archiveren in de vingers te krijgen en door te ontwikkelen. Perfect voor 

een IT’er met interesse in erfgoed of een archivaris met voorliefde voor IT. 
 

Dit worden je taken: 

 Je ondersteunt aansluittrajecten van gemeenten en verbonden partijen op het e-depot. Onder 

meer door het in ontvangst nemen en verwerken van digitaal archief, maar ook het uitvoeren 

van technische controles en het verzorgen van terugkoppeling hierover aan collega’s; 

 Je leert verwerkingsmodellen te maken en beheren  voor het overbrengen van digitaal archief; 

 Samen met collega’s ben je verantwoordelijk voor het beheer van het e-depot; je onderhoud 

daarvoor ook goede contacten met leveranciers; 

 Je neemt het initiatief tot doorontwikkeling van het e-depot op basis van behoeftes van directe 

collega’s, gemeenten en verbonden partijen; 

 Je voert toetsen uit bij gemeenten en verbonden partijen om toekomstige overbrenging en 

koppeling te vergemakkelijken; 

 Je geeft verder vorm aan de overbrenging van digitaal particulier archief naar het e-depot. 
 

Wat vragen wij? 

 Je hebt HBO werk- en denkniveau, opgedaan in bijvoorbeeld een opleiding op het gebied van 

archivistiek, informatiedienstverlening of informatietechnologie; 

 Je bent bekend met de rol die metadata spelen binnen digitale archivering; 

 Je hebt een brede interesse in IT-toepassingen, applicaties en technologie en hun betekenis voor 

digitale archivering; 



 Je werkt planmatig en gestructureerd, je bent in staat overzicht te bewaren van je 

werkzaamheden en hierin prioriteiten te stellen. 

 

Dit zijn jouw kerncompetenties 

 Analytisch 

 Communicatief 

 Innovatief 

 Prestatiegericht 

 Omgevingsbewust 

 

Waar kom je te werken? 

Je gaat bij het RAR aan de slag als projectmedewerker e-depot binnen het cluster digitale ontwikkeling en 

legt verantwoording af aan de directeur/streekarchivaris. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk 
voor de realisatie van de speerpunten rondom digitale toegankelijkheid. Je functie vormt hier onderdeel van. 

Als lid van het cluster lever je een aandeel in het overleg en de kennisdeling. Je overlegt clusteroverstijgend 

met collega’s over de gewenste toegankelijkheid van de overgebrachte digitale informatie ten behoeve van 

beschikbaarstelling aan het publiek. 

 

Wat wij je bieden: 

 De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen in het dynamische vakgebied van digitaal archiveren bij 

een innoverende werkgever; 

 Een fijn team en betrokken collega’s; 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 Een functieomvang van 24-28 uur per week voor een jaar, met mogelijkheid van verlenging voor 

nog een jaar; 

 Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van € 2.484-€ 3.591 euro bruto per maand bij een 

36-urige werkweek (schaal 8 salaristabel Gemeenteambtenaren, d.d. 1 oktober 2020). 

 

Interesse? 

 Herken je jezelf in het functieprofiel dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Stuur 

jouw sollicitatiebrief met motivatie en CV vóór maandag 12 april naar Jeannine Jansen-Tönjes, 

via info@regionaalarchiefrivierenland.nl.  

 De gesprekken vinden plaats op maandag 19 en dinsdag 20 april. Beoogde startmoment van de 

functie is 1 juni 2021. 

 Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Léon Masselink, per mail 

lmasselink@rarivierenland.nl of telefonisch via 0344-612230. 

 Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Jeannine Jansen-Tönjes 

via telefoonnummer 0344-612230.  

 Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. 

 Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 
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