Vacature (junior) veldarcheoloog (full time)
Wil je werken bij een dynamisch en groeiend archeologisch bedrijf?
Als veldarcheoloog 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.
Je ervaart het als een uitdaging om de balans te vinden tussen de wetenschap, maatschappelijk
draagvlak en de belangen van de klant. Je bevindt je aan het front van de archeologische
monumentenzorg.
Wil jij invloed uitoefenen op hoe archeologisch onderzoek zich nu en in de toekomst ontwikkelt, kom
dan jouw ambities waar maken bij het VEC.

Wat ga je doen ?





Je draagt 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 registreren
van gegevens
Je draagt bij aan de analyse en verwerking van onderzoeksgegevens tot een eindrapport
Je bewaakt planning en projectvoortgang en stuurt bij waar nodig

Wat bieden we jou ?









Een marktconform salaris ;
20 verlofdagen aangevuld met 12 ADV dagen (op basis van 40 u per week), interessante
woonwerk vergoeding, mogelijkheid tot gebruik van bedrijfswagen ;
Volop ruimte voor persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling ;
Een zelfstandige job met veel ruimte voor eigen initiatief
Open, platte organisatie ;
Informele cultuur, prettige werksfeer.

Wie zoeken we ?






Je behaalde een master en/of doctoraat Archeologie of Aardwetenschappen
Je hebt kennis van digitale gegevensregistratie in het veld (Rts/Gps) of bent bereid dit
snel aan te leren
Ervaring in het veld is een pluspunt, maar geen must
Je beschikt over een rijbewijs B
Je hebt goede communicatieve vaardigheden
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Van nature heb je oog voor detail en kwalitatief werk.
Je bent leergierig en neemt raadgevingen van anderen in overweging.

Verder passen deze competenties bij jou:
Betrokken – Zelfstandig – Ondernemend – Kwaliteitsgericht – Doelgericht samenwerken

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.

Solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en CV via mail naar: v.foulon@vlaamserfgoedcentrum.be en dit ten laatste
op 16 september 2019.
Voor meer informatie over de inhoud van de functies kun je contact opnemen met Veerle Foulon op
0492 45 30 13.
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