
 
 

 
Vacature Adviseur Archeologisch Erfgoed   (32 -38 uur) 

 
Wil je werken bij een dynamisch en groeiend archeologisch bedrijf? In een afwisselende functie met 
volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen? Kom dan ADC ArcheoProjecten versterken als 
Adviseur Archeologische Erfgoed. Je geeft praktische adviezen aan eigenaren en beheerders van 
archeologische of cultuurhistorische terreinen over de omgang met deze terreinen en het beheer 
ervan. Met als doel beheer en behoud van archeologie en cultuurhistorische elementen in het 
landschap. Je werkt zelfstandig, je bewaakt de planning en je schrijft rapportages.  Je voert overleg 
met de opdrachtgever en overige belanghebbenden over de praktische, technische en bedrijfsmatige 
aspecten van de projecten.  

 
 

Wat ga je doen? 
 
Je inspecteert terreinen, analyseert en verwerkt veldgegevens. Je houdt ontwikkelingen en trends in 
het vakgebied bij, hebt oog  voor technische innovaties en deelt dit met jouw collega’s van het ADC. 
Je ontwikkelt en onderhoudt actief een regionaal netwerk van beheerders, overheden en 
opdrachtgevers. Je valt onder het Hoofd Archeologie. Afhankelijk van jouw achtergrond, inbreng en 
ambities kun je invulling geven aan de functie door je verder te specialiseren in de technische kant 
van In Situ beheer, zoals de effecten van bodemprocessen of meer de publiekskant op te gaan 
(publieksparticipatie, citizen science en publieksontsluiting).  
 
Verder:  

 ben je verantwoordelijk voor jouw projecten in tijd en geld 

 stel je offertes op in samenwerking met de afdeling Verkoop 

 zoek je actief naar aansluiting bij overige dienstverlening van het ADC 

 verzorg je bij grotere projecten de in- en externe nieuwsberichten, in samenwerking met 
onze adviseur communicatie en marketing  

 komt het voor dat je artikelen schrijft en lezingen geeft aan vakgenoten  

 stuur je vrijwilligers aan  

 
Wat bieden wij jou? 
 

 Een salaris tussen de € 2.700 – € 4.200 bruto per maand op basis van full time (38 uur), 
afhankelijk van ervaring 

 Een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, WIA-
hiaatverzekering, collectieve ziektekostenverzekering, compensatie-urenregeling, een 
enthousiaste personeelsvereniging, een gezamenlijke lunch en gebruik van een bedrijfsauto 

 Volop ruimte voor persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling 

 Een bedrijf met een informele sfeer waar iedereen elkaar kent 

 Een zelfstandige baan met veel ruimte voor eigen initiatief 

 Vrijheid en flexibiliteit: je bepaalt in afstemming met jouw opdrachtgevers jouw eigen 
planning. Thuiswerken kan.  
 

 
  



 
 

 
 
Wat vragen wij?  

 

 Je hebt een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur Aardwetenschappen of Archeologie MA  

 Een aantal jaren ervaring met archeologische projecten; je bent bijvoorbeeld werkzaam in 
archeologie of bodemkunde of je bent nu prospector en toe aan een volgende stap    

 Je hebt bij voorkeur KNA-status  Prospector Ma 

 Je hebt kennis van wet- en regelgeving rondom het behoud van cultureel erfgoed in 
Nederland 

 Je hebt kennis van degradatieprocessen en inrichtingsmaatregelen ten behoeve van behoud 

 Je werkt gestructureerd en planmatig  

 Je bent in het bezit van een rijbewijs (B) 

Verder passen deze competenties bij jou:  

Betrokken – Zelfstandig – Ondernemend – Kwaliteitsgericht – Doelgerichte samenwerker – 
Analytisch , geschiedenis 

 
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 100 specialisten 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 31 mei een 
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 06-22522164.  Binnen twee weken na ontvangst van jouw sollicitatie ontvang je bericht.  
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