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VACATURE 
 
Projectleider Cultuurhistorie voor RAAP Zuid-Nederland 
 
Jij bent 
Een bevlogen en enthousiaste historisch geograaf of landschapshistoricus die binnen onze regio Zuid-
Nederland projecten uitvoert op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed(beleid). Verder ben je 
geroutineerd in het zelfstandig verrichten, uitwerken, rapporteren en financieel en projectmatig 
beheren van je projecten.  
 
Je hebt een spontane, open houding richting onze klanten en gaat graag op pad om projecten te 
werven op het gebied van je specialisatie. Bij voorkeur heb je reeds een hieraan gerelateerd netwerk. 
Je maakt binnen RAAP deel uit van een klein team van historisch-geografen, landschaps- en 
bouwhistorici, met standplaats in Leiden, Zutphen en Drachten. Met hen werk je samen op het gebied 
van uitvoering, werving en productontwikkeling. Je standplaats is onze vestiging in Weert.  
 
Je beschikt over 

• Een afgeronde universitaire doctoraal- of masteropleiding (historische geografie, 
erfgoedstudies, landschapsgeschiedenis).  

• Minimaal 3 jaar relevante ervaring op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed(beleid).  
• Goede kennis van relevante GIS- en database-applicaties. 
• Een ruim netwerk en aantoonbare ervaring en kwaliteiten op het gebied van acquisitie t.a.v. 

projecten op het gebied van je specialisatie in de regio Zuid-Nederland. 
• Een open, spontaan en motiverend karakter. 
• Een rijbewijs B. 

 
Wie zijn wij? 
Wij richten ons op vele facetten van het erfgoedbeheer en –beleid, waaronder de archeologische 
monumentenzorg, het cultuurlandschap en de gebouwde omgeving. Wij adviseren onze 
opdrachtgevers op basis van eigen onderzoek over een maatschappelijk en wetenschappelijk 
verantwoorde omgang met alle aspecten van het erfgoeddomein. Dat doen wij vanuit het besef dat 
erfgoed zowel waardevol als kwetsbaar zijn. In veel gevallen wordt de door ons ontwikkelde 
methodiek als algemene norm gebruikt. Wij werken bovendien veel samen met externe partners in het 
erfgoedveld. 
 
Kom je bij RAAP werken, dan werk je bij het grootste bureau op het terrein van archeologisch en 
cultuurhistorisch onderzoek in Nederland. De werkzaamheden worden verricht vanuit onze vier 
regionale vestigingen, de facilitering daarvan vindt plaats vanuit het hoofdkantoor in Weesp. In onze 
vestiging Zuid te Weert werken circa 20 collega’s. RAAP Zuid-Nederland bedient klanten in Noord 
Brabant en Limburg en ontplooit een beperkte activiteit in België. 
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Wat hebben wij je te bieden?  

• Een mooie en interessante baan voor 3 tot 5 dagen per week (aantal uren in overleg te 
bepalen) 

• Een team van enthousiaste collega’s en een breed scala aan projecten en opdrachtgevers in 
een inspirerende, multidisciplinaire werkomgeving. 

• Goede mogelijkheden om je intern verder te ontwikkelen en bij te scholen door middel van 
cursussen. 

• Een salaris passend bij de functie en ervaring; een goede pensioenregeling. 
• Een ruime verlofregeling (30 dagen bij een fulltime aanstelling en de mogelijkheid om vrije 

dagen te kopen of verkopen via een cafetariasysteem). 
• Goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een verhuiskosten- en 

reiskostenvergoeding. 
 
 
Ben je geïnteresseerd?  
Stuur dan uiterlijk 10  januari a.s. jouw sollicitatie met CV naar sollicitatie@raap.nl 
Wil je eerst nadere informatie?  Neem contact op met Wim De Baere, hoofd regionale vestiging RAAP 
Zuid (06 208 654 46) of kijk op www.raap.nl.  

 
 


