
 
 

 

Adviseur Archeologie (Expertise en Advies)  

 
Wat ga je doen? 

Je gaat je bij ons ontwikkelen tot een regionale adviseur archeologie. Archeologie gaat uiteraard om 
veel meer dan het maken van beleid en het toetsen van plannen. Je bent gedreven om ons regionale 
erfgoed te beschermen én te benutten. Dit doe je door creatief te denken en te zoeken naar (integrale) 
samenwerking en passende oplossingen bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. We leiden je 
op om voor één of meer gemeenten hét aanspreekpunt te worden voor archeologie (de spin in het 
web). Samen met je collega’s en de gemeenten bereiden we ons voor op de komst van de 
Omgevingswet.  
 
Het werk is zeer afwisselend en divers. Je toetst archeologische onderzoeksrapporten, plannen van 
aanpak en programma’s van eisen. Onder begeleiding van ervaren senior archeologen stel je ook zelf 
programma’s van eisen en bureauonderzoeken op. Daarnaast formuleer je  adviezen in het kader van 
omgevingsvergunningen (Wabo) en bestemmingsplannen (Wro). Je gaat inhoudelijk en praktisch 
onderzoek, uitgevoerd door externe adviesbureaus, begeleiden. Je verzorgt publieksvoorlichting in de 
vorm van erfgoededucatie maar ook door het bijhouden van de website van de Omgevingsdienst. Je 
volgt de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar de gemeentelijke praktijk. 

Wat heb je / wat kun je? 

 Je bent in het bezit van een academisch diploma archeologie; 
 Je hebt veldwerkervaring (bijvoorbeeld vanuit je opleiding) met archeologisch onderzoek in 

Nederland;  
 Je hebt een brede interesse en leert graag van ervaren collega’s. Je kunt goed plannen en 

organiseren als een regisseur. Je bent graag  een spin in het web. Je bent communicatief vaardig, 
schakelt soepel tussen de verschillende partijen met soms andere belangen en neemt zelf 
initiatief. Je werkt graag samen, laat je actief horen in een groep en bent oplossingsgericht. Je 
hebt een flexibele instelling en je werkt graag samen met collega’s aan een mooi  resultaat. 

 Je bent energiek en hebt een grote dosis enthousiasme en je weet van aanpakken; 
 Je woont bij voorkeur in de regio Utrecht. 

 
Wat krijg je?  

 Een contract voor 1½  jaar en een maandsalaris van ca. € 2.760,- als je 36 uur per week werkt; 
 Uitstekende arbeidsvoorwaarden een individueel keuzebudget van 17,05% die je flexibel in kunt 

zetten voor bijvoorbeeld meer verlof of de aanschaf van een fiets; 
 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen; 
 Een leuke baan in een collegiale, informele en mooie werkomgeving. 

 
Meer informatie  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel Tijdhof, recruiter, via ODRU@all4people.nl. 
Je ontvangt dan binnen 24 uur een antwoord per mail of telefonisch.  
 
Lijkt het je wat?  

Mail dan je CV met korte en krachtige motivatiebrief uiterlijk op 18 juni a.s. naar ODRU@all4people.nl. 
 

We horen graag van je! 


