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VACATURE

1050 na Chr.

Wij zoeken een collega ter uitbreiding van ons team Cultuurhistorie in Leiden
450 na Chr.

Jij bent
Een enthousiaste cultuurhistoricus die net een relevante opleiding heeft afgerond of op zoek is naar
een nieuwe werkomgeving. Je vindt het een uitdaging om binnen onze regio West-Nederland mee te
werken aan onderzoeks- en adviseringsprojecten op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed(beleid).
Je opleiding (en eventuele werkervaring) sluit aan op deze beoogde werkzaamheden.
Deze vacature staat open voor zowel startende als meer ervaren kandidaten.
Je hebt een spontane, open houding, werkt goed zelfstandig, maar ook graag in teamverband.
Je hebt affiniteit met klantgericht en bedrijfsmatig werken. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan
o.a. uit literatuur-, kaart- of archiefonderzoek, GIS-werkzaamheden, veldwerk en rapporteren van
onderzoeksresultaten.
Afhankelijk van je ervaring voer je ook zelfstandig projecten uit of dit ga je op termijn doen.
Je maakt binnen RAAP deel uit van een klein team van historisch-geografen, landschapshistorici en
architectuurhistorici, die hun standplaats hebben in Leiden, Zutphen en Drachten. Jouw standplaats is
de regio Leiden. Je woonplaats sluit daar bij voorkeur bij aan.
Je beschikt minimaal over
• Een afgeronde universitaire doctoraal- of masteropleiding in een relevante richting (historische
geografie, erfgoedstudies, landschaps- of architectuurgeschiedenis, bouwhistorie);
• Werkervaring is niet vereist. Indien je hier wel over beschikt, dan is dat bij voorkeur op het vlak
van cultuurhistorie en erfgoed(beleid);
• Kennis van relevante GIS-/databaseapplicaties of de eigenschap om dit gemakkelijk te leren;
• De ambitie en potentie om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen en eigen te maken;
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
• Bij voorkeur een rijbewijs B.
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5300 voor Chr.

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 is. 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 uitvoerende werkzaamheden worden verricht vanuit
onze vier regionale vestigingen, de facilitering daarvan vindt plaats vanuit het hoofdkantoor in Weesp.
In onze vestiging West te Leiden werken circa 20 collega’s. Het werkgebied bestaat uit de provincies
Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en Zeeland.
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Wat hebben wij je te bieden?
• Een mooie en interessante baan voor minimaal 4 dagen per week;
• Het functieniveau wordt bepaald aan de hand van je werkervaring;
• Het eerste contract is voor een periode van 2 jaar. Bij goed functioneren, volgt daarop een
overeenkomst voor onbepaalde tijd;
• 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, bij te scholen en door te groeien;
• 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 14 januari a.s. jouw sollicitatie met CV naar mevrouw A. Meier via
sollicitatie@raap.nl. Indien je over een actorschap bezit, in je CV graag je
registratienummer vermelden.
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Wil je eerst nadere informatie over deze vacature? Dat is uiteraard mogelijk. Neem hiervoor
contact op met Cathelijne Kruidhof, hoofd regionale vestiging RAAP West (071-5768118,
maandag t/m donderdag) of kijk op www.raap.nl.
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