
 

 

 

 

 

VACATURE 

Digitaliseren is voor het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) heel belangrijk. Door papieren stukken 

te digitaliseren, zorgen we ervoor dat iedereen ze via internet kan bekijken. Kom jij ons hierbij 

helpen? We zoeken per direct een   

 

Medewerker digitalisering 

18-28 uur per week 

 

Wie zijn wij?  

Het RAR is de professionele, moderne archiefbeheerder voor de Gelderse gemeenten Buren, 

Culemborg, , Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel. We bewaren ook de 

archieven van het Waterschap Rivierenland en van allerlei particulieren, organisaties en verenigingen 

in deze gemeenten.  Onze speerpunten voor de komende jaren zijn e-depot, erfgoed, externe 

dienstverlening, expertise en efficiëntie. Hierbij staan digitale ontwikkelingen centraal.  

Wat ga je doen?  

Onder leiding van de coördinator digitalisering digitaliseer je analoog (papieren) archiefmateriaal 

voor gemeenten en particulieren.  

Dit worden je taken:  

• Verschillende  digitaliseringsapparaten (‘scanners’) bedienen. 

• Papieren stukken uit de archiefruimtes halen en weer netjes terugbrengen.   

Wat vragen wij?  

• Mbo werk- en denkniveau 

• Basiskennis van de bediening van een computer (Windows) 

• Nauwkeurig en netjes 

• Open staan voor aanwijzingen en instructies 

Wat wij je bieden:  

• Werken in een fijn, informeel team met leuke collega’s 

• Een moderne, prettige werkplek in ons kantoor in Tiel 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Een functie van 18-28 uur per week voor een jaar, met mogelijkheid van verlenging voor nog 

een jaar en het uitzicht op een vast contract 

• Afhankelijk van ervaring en geschiktheid een salaris van € 1.762 – € 2.627 bruto per maand 

bij een 36-urige werkweek (schaal 4 salaristabel Gemeenteambtenaren, d.d. 1 oktober 2020) 



Interesse?  

• Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de manager 

bedrijfsvoering Letty Kil, telefoonnummer 0344 612 230 

• Je sollicitatie (motivatiebrief en CV) kun je per e-mail sturen naar Jolanda van Laar, 

info@regionaalarchiefrivierenland.nl 

• Reageren kan tot 10 januari 2022  

• Een positieve verklaring omtrent gedrag maakt onderdeel uit van de procedure 

• Voor deze vacature wordt zowel intern als extern gezocht 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 
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