
 

 

 
 
Kandidaten gezocht voor Traineeship Prospectief onderzoek in 
Drachten en Weert 
 
Wat bieden wij? 
Een traineeship voor een periode van 2 jaar, waarbij je een speciaal hiervoor opgezet 
opleidingsprogramma volgt en direct werkervaring opdoet door inzet op projecten. Dit doe je onder 
begeleiding van een vaste mentor en de leidinggevende van de regio waar je wordt aangesteld.  
 
Tijdens de periode van 2 jaar volg je samen met een aantal andere trainees uit onze overige regio’s een 
op maat gemaakt opleidingsprogramma met tijd voor zelfstudie (samen gemiddeld zo’n 3 dagen per 
maand). De cursussen vinden –indien mogelijk live- in groepsverband plaats. Daarnaast wordt per 
persoon gekeken of cursussen op maat aan de orde zijn. Een groot deel van je tijd doe je praktijk 
ervaring op door middel van het meewerken aan en het zelfstandig uitvoeren van reguliere projecten 
van RAAP.  
Er is ruimte voor 1 trainee in onze regio Noord in Drachten en voor 1 trainee in onze regio Zuid  in 
Weert.. Het traineeship start per april 2022. 
 
Doel van het traineeship is om je –afhankelijk van je kennis en ervaring- binnen 2 jaar op te leiden tot 
projectmedewerker of junior projectleider voor prospectief onderzoek (KNA Prospector). Op de langere 
termijn is het doel dat je projectleider (senior Prospector) wordt, mits je aan alle functie eisen kunt 
voldoen. Hier wordt tijdens het traineeship al naar gekeken en aan gewerkt.  
Het eerste contract is voor een periode van 1 jaar. Binnen dat jaar wordt besloten of je geschikt bent 
voor de functie van projectmedewerker Prospectief onderzoek en doorgaat naar het 2e opleidingsjaar, of 
dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd en het opleidingstraject eindigt. Wanneer je geschikt 
wordt bevonden, volgt na het eerste jaar direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Verder 
bieden wij: 
 

• Een functie voor 5 dagen per week (na afronding traineeship indien gewenst 4 dagen per week); 

• Opleiding door zeer ervaren prospectoren, een team van zeer gemotiveerde collega’s en een breed 
scala aan projecten en opdrachtgevers in een inspirerende, multidisciplinaire werkomgeving; 

• De hoogte van het salaris is afhankelijk van eventuele ervaring, vanaf € 2.331 bruto per maand bij 
een fulltime aanstelling; 

• Een marktconforme pensioenregeling; 

• Een ruime verlofregeling (30 dagen bij een fulltime aanstelling) met flexibele uitruilmogelijkheden 
(cafetariasysteem); 

• Goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een verhuiskosten- en 
reiskostenvergoeding en een winstdelingsregeling. 

 
Wie ben jij? 
Een gemotiveerd, positief ingesteld, proactief en leergierig persoon die bereid is om veel tijd en energie 
te steken in het verkrijgen van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om Prospectief onderzoek uit te 
voeren. En die zich ook daarna wil blijven ontwikkelen in deze richting en binnen dit vakgebied.  
 
Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding (Ma of doctoraal) Aardwetenschappen of 
Archeologie. Werkervaring op het vlak van Prospectief onderzoek is geen vereiste. Maar heb je dit al 
wel, dan zijn we uiteraard ook geïnteresseerd.  
 
Je bent graag fysiek bezig en vindt het fijn om veel in het veld te staan. Je hebt duidelijke interesse in 
het uitvoeren van bureau- en booronderzoeken. Je weet je relevante GIS-/databaseapplicaties en (veld) 
automatisering snel eigen te maken. Je kunt jezelf zowel mondeling als schriftelijk op een heldere wijze 
uitdrukken en beschikt over goede organisatorische vaardigheden. Je hebt de ambitie en potentie om 
de benodigde vaardigheden te ontwikkelen en eigen te maken om op termijn zelfstandig projecten te 
leiden, zowel inhoudelijk als projectmatig en financieel. Je werkt goed samen in teamverband.   
 
Je bent in het bezit van een rijbewijs B of bent van plan je rijbewijs op korte termijn te halen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Wat doet een medewerker Prospectief onderzoek? 
In de opleidingsperiode zal je veel met ervaren collega’s samenwerken op projecten, maar ga je ook 
zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. In hoofdzaak zijn de taken de volgende: 
 

• het uitvoeren van bureau- en booronderzoeken (veldwerk, dataverwerking);  

• het uitvoeren van de voorbereidingen van veldwerkzaamheden;   

• op termijn: het verwerken, analyseren en rapporteren van onderzoeksresultaten; 

• op termijn: het adviseren van opdrachtgevers op basis van de onderzoeksresultaten; 

• op termijn: het bewaken van de financiële voortgang van projecten. 
 
 
Ben je geïnteresseerd?  
Stuur dan je sollicitatie voor 8 maart 2022 naar mevrouw A. Meier via sollicitatie@raap.nl. Voor nadere 
informatie over het traineeship kun je contact opnemen met Jørgen van Beek, hoofd regionale vestiging 
RAAP Noord (0512-589140, maandag t/m donderdag), Wim de Baere, hoofd regionale vestiging Zuid 

 (06-20865446) of kijk op www.raap.nl . Behalve je C.V. ontvangen we graag een motivatiebrief.  

mailto:sollicitatie@raap.nl
http://www.raap.nl/

