
 
 

 

Projectcoördinator archeologie van de waterbodems/ Maritiem Projectleider ( 32 - 38 uur) 

 

Wil je werken bij een dynamisch en groeiend archeologisch bedrijf? Als Projectcoördinator bepaal jij 

de richting waarin ADC ArcheoProjecten zich de komende tijd begeeft binnen de archeologie van 

waterbodems. Samen met jouw collega’s draag je (pro)-actief bij aan het binnenhalen, opzetten en 

uitvoeren van maritieme surveyprojecten, duikinspecties en opgravingen.  Je bent een belangrijke 

schakel in het contact met onze opdrachtgevers en je bent in staat om actief mee te denken en waar 

nodig snel te schakelen.   

Wat ga je doen? 

ADC ArcheoProjecten is als een van de weinige bedrijven gecertificeerd om alle archeologische 

activiteiten binnen de archeologie van de waterbodems uit te voeren. De komende jaren wil ADC 

deze tak van de archeologie verder gaan uitbouwen. Als projectcoördinator bepaal je in overleg met 

het managementteam de manier waarop het ADC zich in deze branche beweegt. Je geeft sturing aan 

een kleine groep professionals die helemaal of gedeeltelijk bij maritieme projecten betrokken zijn. 

Daarnaast verzorg je de contacten met onze vaste partners. Je hebt het vermogen om zowel binnen 

als buiten de eigen organisatie over dit vakgebied te kunnen communiceren. Je onderhoudt 

contacten met bestaande opdrachtgevers en werft (internationale) maritieme projecten. Je brengt 

de markt in kaart, benadert potentiële opdrachtgevers en genereert zelfstandig leads. Je stelt 

offertes op in samenwerking met de afdeling verkoop en relatiebeheer. Je stelt een projectplan op 

met specificaties op het gebied van tijd, bemensing en budget met als resultaat een effectieve en 

efficiënte projectrealisatie. Je regelt interne en externe afstemming over projectaanpak, fasering, 

rolverdeling, benodigde middelen, doorlooptijd, specifieke eisen en wensen.  

Ook voer je alle voorkomende archeologische werkzaamheden uit die te relateren zijn aan de 

archeologie van de waterbodems. Je zorgt voor de uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden 

binnen de projecten met betrekking tot voorbereiding, veldwerk (opwaterfase, 

duikwerkzaamheden), uitwerking, rapportage en – indien van toepassing - juiste deponering. 

Verder:  

• Bewaak je de planning en projectvoortgang en stuurt daar waar nodig bij 

• Voer je overleg met de opdrachtgever, bevoegd gezag, projectteam en overige 

belanghebbenden over de technische, wetenschappelijke en bedrijfsmatige aspecten van de 

projecten in samenwerking met het team Maritiem 

• Help je bij de interne- en externe communicatie over projecten.  

• Verricht je controlerende werkzaamheden voor kwaliteitsborging (KNA) 

• Evalueer je de projecten 

• Hou je ontwikkelingen en trends in de omgeving/ het vakgebied bij 

• Lever je een bijdrage aan ontwikkeling en implementatie van nieuwe methoden en 

technieken          

      



 
 

Wat bieden wij jou? 

• Een salaris tussen de € 3.500 - € 5.000 euro bruto per maand op basis van full time (38 uur), 

afhankelijk van opleiding ervaring 

• Een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, WIA-

hiaatverzekering, collectieve ziektekostenverzekering, compensatie-urenregeling, een 

enthousiaste personeelsvereniging en gebruik van een bedrijfsauto 

• Volop ruimte voor persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling 

• Een bedrijf met een informele en ontspannen sfeer  

• Een zelfstandige baan met veel ruimte voor eigen initiatief 

• De mogelijkheid om binnen ADC de tak maritiem door te ontwikkelen en uit te bouwen 

• Werken voor interessante (internationale) maritieme opdrachtgevers 

 

Wie zoeken wij?  

• Je hebt een afgeronde universitaire opleiding maritieme archeologie, geologie en/of 

hydrografie 

• Je hebt minimaal 6 jaar werkervaring met maritieme projecten resulterend in een actorstatus 

van senior KNA archeoloog specialisme waterbodems of Senior KNA Onderwaterarcheoloog 

• Je bent bij voorkeur in het bezit van een professioneel duikbrevet 

•  Je kunt en vindt het leuk om zowel binnen als buiten ADC over dit vakgebied te 

communiceren  

• Je hebt meerjarige ervaring in het leiden van opwater/survey/maritieme projecten 

• Je hebt (bij voorkeur) kennis van verdronken paleolandschappen (submerged landscapes)  

• Je hebt een relevant netwerk binnen maritieme archeologie / hydrografie 

• Je hebt gedegen kennis van en ervaring met GIS en databases en gangbare hydrografische 

software 

• Je bent ook bekend met de archeologie van landbodems 

• Je vindt het niet erg om af en toe langere tijd van huis te zijn (2 – 4 weken) 

• Je bent in het bezit van rijbewijs B (E) 

• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels  

 

Verder passen deze competenties bij jou:  

Doelgericht samenwerken – Planmatig werken - Ondernemend – Kwaliteitsgericht – Zelfstandig – 

Commercieel - netwerken 



 
 

 

Werken bij ADC ArcheoProjecten 

Bij ADC ArcheoProjecten doen we archeologisch vooronderzoek, verzorgen opgravingen en geven 

advies. Wij voeren jaarlijks honderden projecten uit, waaronder projecten in Vlaanderen en 

(inter)nationale maritieme projecten. Wij werken voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, 

overheid, natuurbeheerders en particulieren. We helpen onze opdrachtgevers snel en vakkundig en 

hebben daarvoor alle expertise in huis. Onze innovatieve technieken zorgen voor een efficiënte 

uitvoering. Bij en voor ADC ArcheoProjecten werken ruim 80 collega’s op het snijvlak van wetenschap 

en commercie. Werken bij ADC is daardoor interessant, spannend en nooit alledaags. 

Solliciteren 

Staat jouw naam boven deze vacature en word jij onze nieuwe collega? Stuur dan uiterlijk 1 mei 2022 

jouw motivatiebrief met CV naar: l.vanotterloo@archeologie.nl,  t.a.v. Lieke van Otterloo. Voor meer 

informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Henk van der Velde, Hoofd 

Archeologie, + 31 6 22522164.  Binnen twee weken na ontvangst van jouw sollicitatie krijg je bericht.  
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