Vacature Erkend archeoloog type 1 (full time)
Wil je werken bij een dynamisch en groeiend archeologisch bedrijf?
Als Erkend archeoloog type 1 ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en rapportage van
vooronderzoeken met ingreep in de bodem alsook opgravingen.
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 bent verantwoordelijk voor de uitvoering en rapportage van vooronderzoeken met
ingreep in de bodem alsook opgravingen
Je draagt zorg voor het (mede) opstellen van begroting en projectplannen met specificaties
ten aanzien van tijd, bemensing, inzet van middelen en budget. Met als resultaat een
succesvol, effectief en efficiënt project
Je regelt interne en externe afstemming over aanpak, fasering, rolverdeling, benodigde
middelen, doorlooptijd, specifieke eisen en wensen
Je stuurt (mede) het projectteam aan; motiveert, coacht en ondersteunt medewerkers en
projectverantwoordelijken bij de uitvoering van projecten
Je voert overleg met de opdrachtgever, het bevoegd gezag, het projectteam en overige
belanghebbenden over de technische, wetenschappelijke en bedrijfsmatige aspecten van de
projecten
Bewaak je de planning en projectvoortgang en stuurt bij waar nodig
Schrijf je (deel)rapportages en voert redactie over rapporten
Ben je betrokken bij de interne- en externe communicatie over projecten
Evalueer je de projecten
Lever je een bijdrage aan ontwikkeling en implementatie van nieuwe methoden en
technieken
Ontwikkel je een regionaal netwerk van bevoegd gezag, overheden en opdrachtgevers
Draag je zorg voor het ontplooien van wetenschappelijke activiteiten, zoals het schrijven van
artikelen, het geven van lezingen en het houden van presentaties.

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.
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Wie zoeken we ?








Je behaalde een master- en/of doctoraatsdiploma Archeologie aangevuld met een aantal
jaren ervaring in gravend onderzoek, dit bij voorkeur in een commerciële omgeving
Je beschikt over een rijbewijs B
Je bouwde ervaring op in het uitvoeren en aansturen van projecten
Je houdt ontwikkelingen en trends in de omgeving/ het vakgebied bij en weet deze te
vertalen naar advies, beleid en commerciële kansen
Je haalt voldoening uit het ontwikkelen van een zo goed mogelijk rapport en advies
Je kunt goed werken volgens strikte richtlijnen, maar benut ook de ruimte die daartussen zit.
Je communiceert op een vlotte manier en werkt op een doelgerichte manier samen

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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