
 
 

 
Vacature  Coördinator Prospectie   (32 -38 uur) 

 
Wil je werken bij een dynamisch en groeiend archeologisch bedrijf? Als Coördinator Prospectie ben je 
verantwoordelijk voor de succesvolle opzet en uitvoering van onze archeologische 
prospectieprojecten. Je zoekt de balans  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 in Nederland 
ontwikkelt? Kom dan jouw ambities waar maken bij ADC ArcheoProjecten. 

 
Wat ga je doen? 
 
Je coördineert de uitvoering van prospectieopdrachten en ondersteunt projectverantwoordelijken 
inhoudelijk en organisatorisch bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van hun projecten. Je 
houdt zicht op voortgang en resultaten van het project en de facturatie daarvan. Verder signaleer je 
verbeterpunten bij de uitvoering van projecten en draag je bij aan de oplossingen voor 
geconstateerde problemen en de implementatie van verbetertrajecten. Je hebt  goed zicht op de 
markt en marktontwikkelingen op het gebied van prospectief onderzoek. Je zoekt actief naar kansen 
in de markt, doet onderzoek, analyseert en rapporteert voor en aan klanten over 
landschapsarcheologie. Je stuurt binnen ADC het Prospectieteam aan; je motiveert, coacht en 
ondersteunt medewerkers en projectverantwoordelijken bij de uitvoering van projecten. Daarnaast 
vind je het leuk om ook zelf regelmatig (veld)projecten op het gebied van Prospectie uit te voeren.  
 
Verder:  

 Draag je bij aan de verwerving van projecten in samenwerking met  de afdeling 
Relatiebeheer. 

 Stel je  (mede) offertes en begrotingen op.  

 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  netwerk van bevoegd gezag, overheden en opdrachtgevers. 
            

Wat bieden wij jou? 
 

 Een salaris tussen de € 2.700 (aanloop) en € 5.500 (uitloop) bruto per maand op basis van full 
time aanstelling (38 uur per week), afhankelijk van 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 sfeer waar iedereen elkaar kent. 

 Een zelfstandige baan met veel ruimte voor eigen initiatief. 
 
  



 
 

Wie zoeken wij?  
 

 Je zit nu bij een adviesbureau of ingenieursbureau en bent op zoek naar een meer 
archeologische invulling van je werk. Of je bent als ervaren prospector op zoek naar een 
nieuwe uitdaging. 

 Je hebt een afgeronde WO-opleiding Archeologie of Aardwetenschappen(MA). 

 Je hebt een aantal jaren ervaring op het gebied van prospectief onderzoek en bent erkend als 
Senior Prospector. 

 Je hebt een aantal jaren ervaring in het werken binnen een commerciële omgeving. 

 Je houdt ontwikkelingen en trends in de omgeving/ het vakgebied bij en weet deze te 
vertalen naar advies, beleid en commerciële kansen. 

 Je haalt plezier uit het ontwikkelen van een zo goed mogelijk rapport en advies, los van het 
resultaat. 

 Je kunt goed werken volgens strikte richtlijnen, maar benut ook de ruimte die daartussen zit. 

Verder passen deze competenties bij jou:  

Betrokken – Zelfstandig – Ondernemend – Kwaliteitsgericht – Doelgerichte samenwerking – 
Analytisch. , g 

 
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 100 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 18 
november 2019 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  Axel 
Muller, Projectmanager, 06 10 95 9204. Binnen twee weken na ontvangst van jouw sollicitatie krijg je 
bericht.  
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