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VACATURE

Projectleider archeologie bij RAAP Zuid, standplaats Weert 

Wie ben jij?
Sta je al enkele jaren met veel plezier in het veld? Heb je leidinggevende ervaring en zet je graag 
je tanden in complexe projecten? Deadlines en budgetten schrikken je niet af en je weet die te 
combineren met jouw people skills? Droom je bovendien van een fijne werkplek waar je samen 
met gemotiveerde collega’s en de nodige ondersteuning kan groeien in je job?

Dan zijn wij mogelijk op zoek naar jou!

Als projectleider archeologie voer je archeologisch onderzoek uit (prospecties, begeleidingen, 
opgravingen en daarbij horende rapportage) en bewaak je daarbij de voortgang, de kwaliteit 
en het budget. Je coacht en stuurt (jongere) collega’s aan. Ook sta je in voor de contacten 
en afspraken met overheden en opdrachtgevers. Je hebt goede kennis van relevante GIS en 
databaseapplicaties en (veld)automatisering of bent bereid om dit snel te leren. Tot slot denk je 
project overschrijdend mee aan het verbeteren van de efficiëntie, kwaliteit en kennis binnen RAAP.

Wie zijn wij?
RAAP is het grootste bureau op het terrein van archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek met 
vier regionale vestigingen in Nederland, een zusterbedrijf in Eke (België) en een hoofdkantoor in 
Weesp.   

RAAP Zuid voert projecten uit in Noord-Brabant, Limburg en zo nu en dan in Vlaanderen. In ons 
moderne kantoor in Weert werken 20 collega’s, woonachtig in Nederland, België en Duitsland.

Wat hebben wij te bieden? 
• De aanmoediging om je steeds verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van de 

inpassing van archeologische waarden in het landschap, wetgeving en beleid, bouwhistorie/ 
bredere cultuurhistorie of conflictarcheologie

• Een plezierig team van creatieve collega’s en een breed scala aan projecten en 
opdrachtgevers in een multidisciplinaire werkomgeving

• Een mooie baan voor 4 of 5 dagen per week
• Een salaris passend bij de functie en ervaring; een goede pensioenregeling
• Een ruime verlofregeling (30 dagen bij een voltijdse aanstelling)
• Goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een verhuiskostenvergoeding. 

Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan jouw sollicitatie (motivatiebrief met CV) naar mevrouw A. Meier via sollicitatie@raap.nl. 

Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. Wim De Baere, 
vestigingsmanager RAAP Zuid-Nederland (0495 513555 of 06-20865446), of kijk op www.raap.nl.


