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RAAP ZOEKT een specialist paleobotanie (macroresten)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega ((aankomend) KNA- of senior KNA-specialist) die 
als vakspecialist  ons team paleobotanie komt versterken. Word jij onze nieuwe collega?

Wat zijn je voornaamste werkzaamheden? 
• leidinggeven aan en uitvoeren van macrobotanisch onderzoek 
• verwerken en analyseren van onderzoeksdata 
• rapporteren van onderzoeksresultaten in de context van archeologische onderzoeken
• adviseren van interne en externe opdrachtgevers aangaande macrobotanisch onderzoek 
• beheren van deelbudgetten en overige middelen 
• samenwerken met onze andere specialisten op o.a. het gebied van palynologie en 

archeozoölogie

Wat vragen wij van jou? 
Je beschikt over een relevante afgeronde master of doctoraal opleiding (bijv. archeologie, 
biologie, aardwetenschappen) met een specialisatie op het gebied van paleobotanie 
(macroresten, daarnaast is kennis van palynologie een pré).  

Je hebt  relevante ervaring met het zelfstandig verrichten, uitwerken en rapporteren van 
paleobotanisch onderzoek (macroresten). Je geeft graag leiding aan specialistische onderzoeken, 
zowel inhoudelijk als projectmatig en financieel. Je werkt goed in teamverband en bent 
communicatief vaardig naar het team en je opdrachtgever. Zowel mondeling als schriftelijk weet je 
je op een heldere wijze uit te drukken. 

Wie zijn wij? 
RAAP is het grootste bureau voor archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek in Nederland. 
De uitvoerende werkzaamheden worden verricht vanuit één van onze vier regionale 
vestigingen en de facilitering vanuit het hoofdkantoor in Weesp. Vanuit de regiovestiging voer je 
onderzoeksopdrachten uit voor geheel RAAP, RAAP België en externe opdrachtgevers. Bij RAAP 
werken meer dan 110 collega’s,  waaronder veel  specialisten. 

Wat hebben wij je te bieden? 
• een mooie baan voor 3 tot 5 dagen per week 
• enthousiaste collega’s en een breed scala aan projecten en opdrachtgevers in een  
• inspirerende, multidisciplinaire werkomgeving, je werkt b.v. mee aan de uitwerking van het  

project van het heiligdom uit de Romeinse tijd in Herwen-Hemeling
• een salaris passend bij de functie en ervaring tot een maximum van € 4500,- p.m)
• in goed overleg is je standplaats  Leiden, Drachten, Zutphen of Weert 
• een goede pensioenregeling 
• een ruime verlofregeling (30 dagen bij fulltime aanstelling) 
• goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een verhuiskostenvergoeding 

Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan jouw sollicitatie met CV naar Astrid Meier via sollicitatie@raap.nl. Voor nadere 
informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Judith Jans vestigingsmanager RAAP 
Noord-Nederland (0512 589140), of kijk op www.raap.nl


