
Jobstudent:  
Historisch onderzoek en archivering 

vzw De Sjelter  

 

Als sociaal-culturele vereniging voor volwassenenwerk verbindt De Sjelter mensen vanuit de 

KSA-traditie.  Ze bouwt bruggen over heel Vlaanderen tussen verschillende generaties en 

doelgroepen om de maatschappij te versterken.  De Sjelter prikkelt mensen om zichzelf uit te 

dagen, hun blik te verruimen en grenzen te verleggen. Door een dynamiek die aanzet tot 

engagement en actie, wil de Sjelter mensen en groepen verbinden en ondersteuning bieden 

aan iedereen waar ze mee interageert.  

 

De Sjelter bewaart het historisch en cultureel erfgoed van KSA en onderzoekt haar evoluties 

en interactie met de maatschappij. Vanuit geïnspireerd engagement en kritisch onderzoek 

willen we mee vorm geven aan de toekomst. De Sjelter wil  vorming organiseren en 

ontplooiingskansen bieden. 

 
Taakomschrijving 
Samen met een andere jobstudent sta je in voor het aanvullen van de lijsten met ontstaansdata van 
de KSA-groepen door het opzoeken van ledenlijsten in het Kadoc in Leuven. Daarnaast zal je ook 
geschonken archiefmateriaal moeten ontsluiten: uitsorteren, kopiëren of inscannen, beschrijven en 
archiveren.   
 
Je komt terecht op het secretariaat van KSA Nationaal vzw, en begeleid worden door medewerkers 
van De Sjelter. Je zal ook historisch onderzoek doen ter voorbereiding van 100 jaar KSA in het Kadoc 
in Leuven.  
 

Profiel 
Je bent minimaal 18 jaar oud. Je hebt ervaring in het jeugdwerk en beschikt over een gezonde 
interesse in de historiek van KSA.    
 
Vaardigheden 

- Je kan vlot samenwerken en onderling taken verdelen.  

- Je kan gestructureerd en nauwkeurig werken met respect voor materiaal.  

- Je hebt een basiskennis van archiefwerking.  

 

Attitudes 

- Je bent ordelijk, efficiënt en stipt. Je hebt oog voor detail en respect voor deadlines. 

- Je kan je vinden in de visie van de organisatie.  

- Je ziet het belang van het bewaren van historisch materiaal en bent hierdoor gepassioneerd.  

- Je bent bereid je flexibel op te stellen ten aanzien van de organisatie.  

 

Wij bieden 
- Een voltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.  

(periode van 4 weken in juli/augustus/september 2019). 

- Een marktconforme verloning 

- Gratis woon-werkverkeer met de trein.  

- Vergoedingen voor extra verplaatsingen in functie van de taak.  



Sollicitatieprocedure 
 
Plaats tewerkstelling: vzw De Sjelter, Vooruitgangstraat 225, 1030 BRUSSEL 
 
Bezorg je motivatiebrief en cv vóór woensdag 26 juni aan vzw De Sjelter, t.a.v. Ruben Doultremont 
via mail naar ruben@desjelter.be 
 
Uit de binnengekomen brieven selecteren wij een aantal kandidaten die wij uitnodigen voor een 
mondeling gesprek in de eerste weken van juli.  
 
 


