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Wie zijn we ? 
 
Het Vlaams Erfgoedcentrum (VEC) is een dynamische en groeiende archeologische organisatie die 
een breed spectrum aan archeologisch onderzoek uitvoert: van archeologienota's, prospectief en 
opgravend onderzoek, tot specialistische determinatie, datering, en conservering en restauratie van 
vondsten.  
Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de regio Vlaams Brabant, Antwerpen en Limburg.  
Ons kantoor is gevestigd in Geel. 

Wat zoeken we ? 
 
In het kader van de uitbreiding van onze organisatie zijn wij op zoek naar een (beginnend) 
veldarcheoloog alsook een bureau-archeoloog  
 

A. Veldarcheoloog met proactieve instelling  
 

In deze functie draag jij bij aan de uitvoering van vooronderzoeken met ingreep in de bodem 
alsook opgravingen. In het veld functioneer je als een volwaardig teamlid bij het verzamelen en 
registeren van gegevens. Verder draag je bij aan de analyse en verwerking van 
onderzoeksgegevens tot een eindrapport.  
We bieden in  eerste instantie  een contract van 6 maand met kans op verlenging. 
 
Functie-eisen veldarcheoloog 
 
•  Afgeronde universitaire opleiding Archeologie of Aardwetenschappen op Masterniveau (of 
licentiaat / doctoraat) 
•  Kennis van digitale gegevensregistratie in het veld (Rts/Gps) of bereidheid om dit te leren 
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Ervaring in het veld is een pluspunt, maar geen must 
•  Je beschikt over een rijbewijs B 

 
B. Bureau-archeoloog 

 
In deze functie draag jij zorg voor het uitvoeren van bureauonderzoeken en vooronderzoeken 
zonder ingreep in de bodem. Je analyseert en verwerkt onderzoeksgegevens met als resultaat 
landschapsreconstructies, verwachtingsmodellen en kaarten en een totaaladvies voor 
vervolgonderzoek/waardering terrein. Verder bewaak je de planning en projectvoortgang alsook 
dat je overleg voert met belanghebbenden over de technische, wetenschappelijke en 
bedrijfsmatige aspecten van de projecten. Je ziet toe op een effectieve en efficiënte 
projectrealisatie.  
We bieden in eerste instantie een contract van 6 maand met kans op verlenging. 
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Functie-eisen bureau-archeoloog 
 
•  Afgeronde universitaire opleiding Archeologie of Aardwetenschappen op Masterniveau (of 
licentiaat / doctoraat) 
• Ervaring met het opstellen van bureauonderzoeken en archeologienota’s (vooronderzoek 
zonder ingreep in de bodem) 
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Stress-bestendig 
•  Ervaring met en kennis van het Vlaams Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013 alsook de 
Code van Goede Praktijk versie 2.0 is een pluspunt. 

 

Wat biedt het VEC?  
 
•  Open, platte organisatie 
•  Informele cultuur, prettige werksfeer 
•  Ruime mogelijkheden tot inhoudelijke ontwikkeling 
 
 

Heb jij interesse?  
 
Stuur dan via mail een motivatiebrief met CV naar: v.foulon@vlaamserfgoedcentrum.be  ter attentie 
van  Veerle Foulon.  
 
Voor meer informatie over de inhoud van de functies kun je contact opnemen met Veerle Foulon 
0492 453013 
 
 
 


