Studiebureau Archeologie bvba is een bedrijf dat actief is in alle facetten van het archeologisch
onderzoek in Vlaanderen. Momenteel zijn wij op zoek naar 1 erkend archeoloog in voltijds
dienstverband (38u).
Als archeoloog wordt je zowel ingeschakeld bij het veldwerk als bij de opmaak van
archeologienota’s. Je staat in voor:
- Het opvolgen van archeologienota’s, inclusief het verzamelen van de nodige gegevens
bij de opdrachtgevers en het verwerken van vrij toegankelijke kaarten en data,
eventueel het opmaken van situeringsplannen
- Het leiden van alle facetten van het veldwerk, gaande van proefsleuvenonderzoeken,
boringen tot opgravingen
- De rapportage van de onderzoeken waaraan je hebt mee gewerkt
Wij zoeken een gemotiveerd en stipt persoon die
- Beschikt over een master- of licentiaatsdiploma in de archeologie
- Minstens 3 jaar ervaring in de laatste 10 jaar, met voorkeur zowel in stedelijke als
landelijke contexten
- Bekend is met de courante informaticatoepassingen, ervaring met GIS is een pluspunt
- Bekend is met de courante meetsystemen (GPS en Total Station)
- Oog heeft voor detail en nauwkeurig werkt
- Een goede schrijfstijl heeft
- Constant wil blijven bijleren
- In teamverband kan samenwerken en een team kan leiden
- Communicatief is, zowel intern als naar opdrachtgevers en overheden toe
- Beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen
Wij bieden
- Voltijds bediendencontract voor onbepaalde duur
- Verloning volgens de geldende barema’s naar gelang ervaring (PC 200)
- Bovenop de verloning een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, een
vergoeding van de verplaatsingsonkosten, maaltijd- en ecocheques
Voor vragen kan u terecht op 0474/587785 of info@studiebureau-archeologie.be
Solliciteren kan tot 9 februari 2018. Gelieve een motivatiebrief en CV op te sturen naar:
Studiebureau Archeologie bvba
Bietenweg 20
3300 Tienen
of info@studiebureau-archeologie.be
Een eerste selectie gebeurt op basis van de motivatiebrief en het CV. Daarna worden de
kandidaten uitgenodigd voor een gesprek, dat zal plaatsvinden in de tweede helft van
februari.

