2500 na Chr.

1500 na Chr.

1050 na Chr.

VACATURE
450 na Chr.

(Sr.) KNA-archeoloog bij RAAP, standplaats Drachten
12 voor Chr.

Wij zijn op zoek naar

een collega (KNA of senior KNA-archeoloog) die als (junior) projectleider binnen onze regionale
vestiging Noord-Nederland aan de slag gaat. Je voornaamste werkzaamheden:
·
·
·
·
·

het (leidinggeven aan en het) voorbereiden en uitvoeren van archeologisch onderzoek
het verwerken en analyseren van onderzoeksdata
het rapporteren van onderzoeksresultaten
het adviseren van opdrachtgevers op basis van de onderzoeksresultaten
het bewaken van projectbudgetten

800 voor Chr.

Wie ben jij?

Je beschikt over een afgeronde master of doctoraal opleiding Archeologie en je hebt minimaal 3
jaar relevante ervaring opgedaan met het zelfstandig verrichten, uitwerken en rapporteren van
gravend archeologisch onderzoek. Je hebt goede kennis van relevante GIS-/databaseapplicaties
en (veld)automatisering. Zowel mondeling als schriftelijk weet je je op een heldere wijze uit
te drukken. Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden. Het leiding geven aan
projecten, zowel inhoudelijk als projectmatig en financieel, neem je graag op je. Je werkt
zelfstandig, bent besluitvaardig en flexibel. Je wilt graag je eigen bijdrage leveren aan het
archeologisch onderzoek dat we voor onze opdrachtgevers uitvoeren. Je vindt het leuk op een
effectieve en stimulerende wijze leiding te geven aan een projectteam. Je bent in het bezit van
een rijbewijs B.

2000 voor Chr.

5300 voor Chr.

Wie zijn wij?

Wij richten ons op alle facetten van de Archeologische Monumentenzorg en daaraan gerelateerd
cultuurhistorisch beleid. Wij adviseren onze opdrachtgevers op basis van eigen onderzoek
over een maatschappelijk en wetenschappelijk verantwoorde omgang met cultuurhistorie in het
algemeen en archeologie in het bijzonder. Dat doen wij vanuit het besef dat het bodemarchief
zowel waardevol als kwetsbaar is. In veel gevallen wordt de door ons ontwikkelde methodiek als
algemene norm gebruikt.
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 te Drachten werken circa 28 collega’s. De RAAP-regio
Noord bestaat uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe maar we werken regelmatig
ook in andere regio’s.

8800 voor Chr.

300.000 voor
Chr.

2500 na Chr.

1500 na Chr.

1050 na Chr.

Wat hebben wij je te bieden?
·
·
·
·
·

een functie voor minimaal 4 dagen per week
een team van zeer gemotiveerde collega’s en een breed scala aan projecten en
opdrachtgevers in een inspirerende, multidisciplinaire werkomgeving
een salaris passend bij de functie en ervaring; 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

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie naar mevrouw A. Meier via sollicitatie@raap.nl. Een opdracht kan deel
uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voor nadere informatie over deze vacature kun je
contact opnemen met Judith Jans, hoofd regionale vestiging (06-13222540) of kijk op
www.raap.nl.

450 na Chr.

12 voor Chr.

800 voor Chr.

2000 voor Chr.

5300 voor Chr.

8800 voor Chr.

300.000 voor
Chr.

