VACATURE
(Aanstormend) Projectleider archeologie bij RAAP Zuid,
standplaats Weert
Wij zijn op zoek naar
een enthousiaste collega die ons team in Weert komt versterken als (aanstormend) projectleider
voor archeologisch onderzoek en advies. Jouw werk zal bestaan uit:
• zowel het uitvoeren van archeologische prospecties, begeleidingen, proefsleuven en
opgravingen,
• als het analyseren, rapporteren en adviseren op basis van de resultaten,
• en het beheren van de hierbij horende projectbudgetten en overige middelen.
Wie ben jij?
Je hebt een (bijna?) afgeronde master of doctoraal opleiding archeologie en geeft graag
leiding aan projecten, zowel inhoudelijk als projectmatig en financieel. Je bent zelfstandig,
besluitvaardig, flexibel en stuurt graag een projectteam aan. Zowel mondeling als schriftelijk
weet je je op een heldere wijze uit te drukken. Je hebt goede kennis van relevante GIS en
databaseapplicaties en (veld)automatisering of bent bereid om dit snel te leren. Bij voorkeur
beschik je nu al over een rijbewijs B.
Wie zijn wij?
RAAP is het grootste bureau op het terrein van archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek
in Nederland, met vier regionale vestigingen en een hoofdkantoor in Weesp. RAAP Zuid voert
projecten uit in Noord Brabant, Limburg en zo nu en dan in Vlaanderen. In ons moderne kantoor
in Weert werken 20 collega’s, die zowel in Nederland wonen als in België en Duitsland.
Wat hebben wij je te bieden?
• de aanmoediging om je steeds verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van
wetgeving en beleid, de inpassing van archeologische waarden in het landschap,
bouwhistorie/ bredere cultuurhistorie of conflictarcheologie (WOII),
• een plezierig team van creatieve collega’s en een breed scala aan projecten en opdrachtgevers
in een multidisciplinaire werkomgeving,
• een mooie baan voor 4 of 5 dagen per week,
• een salaris passend bij de functie en ervaring; een goede pensioenregeling,
• een ruime verlofregeling (30 dagen bij een fulltime aanstelling),
• goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden die we graag verder toelichten.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan uiterlijk 10 januari 2021 jouw sollicitatie met cv naar mevrouw A. Meier via
sollicitatie@raap.nl. Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met dhr.
Wim De Baere, vestigingsmanager RAAP Zuid-Nederland (0495 513555 of 06-20865446), of kijk
op www.raap.nl.

