
 

RAAP Hoofdkantoor T 0294  491500 RAAP Noord-Nederland RAAP Oost-Nederland RAAP Zuid-Nederland RAAP West-Nederland 
Leeuwenveldseweg 5-b F 0294 491519 De Kiel 11 Pollaan 48 e-f De S. Lohmanstraat 11 Le Pooleweg 5  
1382 LV Weesp E raap@raap.nl 9206 BG Drachten 7202 BX Zutphen 6004 AM Weert 2314 XT Leiden 
Postbus 5069 KvK 34137810 T 0512 589140 T 0575 567 876 T 0495 51 35 55 T 071 576 81 18 
1380 GB Weesp  F 0512 539860 F 0575 567 085 F 0495 51 35 40 F 071 531 82 69 
www.raap.nl  E raapnnl@raap.nl E raaponl@raap.nl E raapznl@raap.nl E raapwnl@raap.nl 

 

 
 
VACATURE 
 
Projectcoördinator (m/v) voor RAAP Zuid-Nederland 
 

 

RAAP is al meer dan 35 jaar toonaangevend in het archeologisch en cultuurhistorisch werkveld. We 
adviseren onze opdrachtgevers op basis van eigen onderzoek over een maatschappelijk en 
wetenschappelijk verantwoorde omgang met erfgoed in het algemeen en archeologie in het bijzonder. 
RAAP is de grootste organisatie op dit gebied, met zes vestigingen in Nederland en Vlaanderen. 
RAAP Zuid-Nederland bedient zijn klanten in Noord Brabant en Limburg en ontplooit een beperkte 
activiteit in België. In ons moderne kantoor in Weert werken 20 collega’s, die zowel in Nederland 
wonen als in België en Duitsland. 

 

Voor onze vestiging in Weert zijn we op zoek naar een projectcoördinator, die een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan de administratieve en praktische organisatie van archeologische en 
cultuurhistorische onderzoeken. Je bent hierbij de spin-in-het-web op kantoor, je plant en faciliteert het 
projectwerk en communiceert hierover met collega’s en externe partijen. 

 

Jij beschikt over een afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO-niveau. Je hebt goede 
organisatorische en communicatieve vaardigheden en aantoonbare ervaring met vergelijkbare 
werkzaamheden. Je bent klantgericht en je wilt graag een bijdrage leveren aan de projecten die wij 
voor onze opdrachtgevers uitvoeren. Affiniteit met archeologie en/of cultuurhistorie is voor deze 
functie een pre. 

 

Dit hebben wij je te bieden: 

§ Een uitdagende functie voor 24-32 uur per week (bespreekbaar) 
§ Een inspirerende, multidisciplinaire werkomgeving in een prachtig vakgebied 
§ Een marktconform salaris en een goede pensioenregeling 
§ Goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een reis- en verhuiskostenvergoeding 
 

Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij je sollicitatie graag uiterlijk dinsdag 14 december 2021 
per mail: sollicitatie@raap.nl. Voor verdere informatie over, of vragen bij deze vacature, kun je een 
mail sturen aan zuid@raap.nl. Ook na genoemde datum kun je jouw belangstelling voor een functie bij 
RAAP kenbaar maken in een (open) sollicitatie. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 
21 en dinsdag 22 december aanstaande. 

 


