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RAAP ZOEKT een historisch geograaf / landschapshistoricus

Wij zoeken een ervaren historisch geograaf / landschapshistoricus bij RAAP regio West (stand-
plaats Leiden).

Wat houdt de baan in?
Je werkweek bestaat uit een afwisselende combinatie van werkzaamheden. Je verwerkt en analy-
seert onderzoeksdata en zet dit om in een kwalitatief goed en leesbaar rapport voor de opdracht-
gever. Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers over je projecten en voorziet hen van advies. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de financiële voortgang van de projecten. Een deel van 
je tijd ga je op pad om RAAP bij klanten te promoten en projecten te werven op het gebied van 
je specialisatie. Je maakt binnen RAAP deel uit van een team met expertise op het vlak van his-
torische geografie, landschapshistorie, architectuurhistorie en bouwhistorie, die hun standplaats 
hebben in Leiden (2 collega’s), Zutphen (3 collega’s), Drachten (1 collega) en Weert (1 collega). 
Met hen werk je samen op het gebied van uitvoering, acquisitie en productontwikkeling. 
Voor voorbeelden van onze projecten, diensten en opdrachtgevers, zie www.raap.nl

Waar kom je te werken?
Kom je bij RAAP werken, dan werk je bij het grootste bureau op het terrein van archeologisch 
en cultuurhistorisch onderzoek in Nederland. We werken vanuit regiokantoren, maar er zijn vele 
dwarsverbanden. Het bedrijf is goed georganiseerd, de werkprocessen zijn duidelijk, de voor-
zieningen zijn uitstekend. In onze vestiging in Leiden werken circa 20 collega’s. Ons team bestaat 
uit archeologen, fysisch geografen, cultuurhistorici, een GIS-specialist, planner, financieel project-
adviseur, depotmedewerkers en een regiohoofd. 

Het werkgebied bestaat uit de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en Zeeland. 
We houden van ons werk en de diversiteit aan projecten met ieder hun eigen interessante as-
pecten. Ook staan we altijd open voor ideeën vanuit alle collega’s met betrekking tot vernieuwing 
en ontwikkeling. Daarnaast hechten we aan een transparante, veilige en gezellige werksfeer. 

Wat vragen we van je?
• Een afgeronde universitaire doctoraal- of masteropleiding historische geografie of land-

schapsgeschiedenis. 
• Minimaal 5 jaar relevante ervaring op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed(beleid), bij 

voorkeur in de regio West-Nederland. 
• Ervaring met het werken bij een commercieel bedrijf.
• Een ruim netwerk en aantoonbare ervaring en kwaliteiten op het gebied van acquisitie t.a.v. 

projecten op het gebied van historische geografie in de regio West-Nederland.
• Leidinggevende ervaring, zowel inhoudelijk als projectmatig en financieel.
• Bij voorkeur goede kennis van QGIS of een ander GIS-pakket.
• Woonplaats binnen redelijke reisafstand van Leiden of bereid te verhuizen.
• Een rijbewijs B.

https://www.raap.nl
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Wat hebben wij te bieden? 
• Een leuke en uitdagende baan voor 3-5 dagen per week (te bepalen in overleg).
• Looptijd contract: te bepalen in overleg.
• Een salaris passend bij de functie en ervaring; een marktconforme pensioenregeling.
• Een ruime verlofregeling (30 dagen bij een fulltime aanstelling) met flexibele uitruilmogeli-

jkheden (cafetariasysteem).
• Goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een verhuiskosten- en reis-

kostenvergoeding.

Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan jouw sollicitatie (motivatiebrief met CV) naar mevrouw A. Meier via 
sollicitatie@raap.nl. 
Wil je eerst nadere informatie of een oriënterend gesprek voeren? 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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