
 

 

 

 
(Senior) KNA archeoloog met specialisatie Middeleeuwen-Nieuwe 
tijd gezocht bij RAAP, standplaats Leiden 
 
Ben jij   

een enthousiaste collega (senior KNA-archeoloog) die als projectleider voor met name gravend 
onderzoek ons team van de regionale vestiging West-Nederland kan versterken? 
Dan zijn wij op zoek naar jou.  
 

Onze voorkeur gaat uit naar een senior KNA archeoloog*  die zich heeft gespecialiseerd in onderzoeken 
van  historische kernen en de periode Middeleeuwen-Nieuwe tijd en graag zelfstandig leiding geeft aan 
het uitvoeren van opgravingen en proefsleufonderzoeken.   
 
Je werk bestaat uit een afwisselende combinatie van werkzaamheden. Je schrijft PvE’s, je geeft leiding 
aan de uitvoer van gravende onderzoeken, je verwerkt en analyseert de onderzoeksdata en zet dit om 
in een kwalitatief goed en leesbaar rapport voor de opdrachtgever. Je onderhoudt contact met 
opdrachtgevers en bevoegd gezagen over je projecten en voorziet hen van advies. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor de financiële voortgang van de projecten. Waar nodig of gewenst kan je hierin 
worden bijgestaan door collega’s.  
Ben je zeer ervaren, dan zien we graag dat je minder ervaren collega’s begeleidt en opleidt en op de 
hoogte houdt van vakinhoudelijke ontwikkelingen.  
 
Geef je daarnaast graag lezingen, ben je een echte netwerker en/of heb je een aardewerkspecialisme 
(ME-NT)? Dan is dat uiteraard te combineren met de overige werkzaamheden. Heb je specifieke andere 
ambities, dan gaan we daarover graag met je in gesprek. 
 
*Ben je nog KNA archeoloog, maar al wel druk bezig met de ontwikkeling tot periodespecialist Middeleeuwen-Nieuwe 
tijd en/of binnenstedelijk onderzoek? Neem dan ook gerust contact met ons op m.b.t. deze vacature. 

 

 
Wij zijn  

Kom je bij RAAP werken, dan werk je bij het grootste bureau op het terrein van archeologisch en 
cultuurhistorisch onderzoek in Nederland. Het bedrijf is goed georganiseerd, de werkprocessen zijn 
duidelijk, de voorzieningen zijn uitstekend. In onze vestiging in Leiden werken circa 25 collega’s. Ons 
team bestaat uit archeologen, fysisch geografen, cultuurhistorici, een GIS-specialist, planner, financieel 
projectadviseur, depotmedewerkers en een regiohoofd.  
Het werkgebied bestaat uit de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en Zeeland. De 
afgelopen jaren hebben we op gravend vlak honderden onderzoeken uitgevoerd, waaronder meer 
recent  vroegmiddeleeuwse vindplaatsen in Bunnik, Odijk en Nieuwegein, een omgrachte boerderij aan 
de Amstel, een tuindershuis in Lisse, een ambtsheerlijk huis in Zwijndrecht en binnenstedelijke 
contexten in o.a. Goes, Utrecht (Vrouwjuttenhof) en Leiden.  
We houden van ons werk en de diversiteit aan projecten met ieder hun eigen interessante aspecten. 
Ook staan we altijd open voor ideeën vanuit alle collega’s met betrekking tot vernieuwing en 
ontwikkeling. Daarnaast vinden we het belangrijk om het gezellig te hebben met elkaar, je brengt ten 
slotte veel tijd met elkaar door.  
 
Wat hebben wij te bieden? 

 Een leuke en uitdagende baan als projectleider of senior projectleider voor 4 tot 5 dagen per week; 

 Een salaris passend bij de functie en ervaring,  een pensioenregeling en een resultatendeling 

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

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

 Mogelijkheden voor ontwikkeling binnen je vakgebied.  

 Looptijd contract: te bepalen in goed overleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Ben je geïnteresseerd?  

Stuur dan je sollicitatie (motivatiebrief en CV) naar mevrouw A. Meier via sollicitatie@raap.nl. In je C.V. 
graag duidelijk aangeven wat je actorschap registratienummer is. 
 
Wil je eerst meer informatie of een oriënterend gesprek voeren? Dat is mogelijk, zowel telefonisch als 
op (een neutrale) locatie. Hiervoor graag contact opnemen met Cathelijne Kruidhof, hoofd regionale 
vestiging RAAP West (071-5768118, maandag t/m donderdag) of kijk op www.raap.nl   
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