vacature – archeoloog/historicus
Dag nieuwe collega,
Heb je al enkele jaren ervaring in archeologie, of kom je net van de schoolbanken
afgerold? Of ben je historicus met een (groeiende) passie voor archeologie?
Wil je werken in een jong en dynamisch bedrijf dat vanuit hartje Kempen volop aan
het groeien is?
Fantastisch! LAReS heeft jou nodig! We verwelkomen je graag in ons team. Je komt
terecht in een fijne, aangename werksfeer in een informeel bedrijf.
Hallo, met…
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste
archeoloog/historicus. Een teamplayer, die ook zelfstandig kan werken. Een
archeoloog met passie voor het vak, maar je hoeft niet per sé een vakidioot te zijn. Dat
je leergierig bent en oog hebt voor detail, beschouwen we als een karaktertrek van elke
archeoloog.
Plus- en minpunten van het werken bij LAReS
+ uitdagend werk om helemaal in op te gaan, zodat je af en toe vergeet dat je aan het
werk bent
+ ons bedrijf is aan het groeien, en jij gaat daar deel van uitmaken! Dat betekent dat
ook jij een aandeel gaat hebben in het uitvoeren van archeologisch veldwerk, de
verwerking van de onderzoeksgegevens, het schrijven van archeologienota’s en het
bijdragen in ons syntheseonderzoek
+ ongekend goede werksfeer
+ volop ruimte om te groeien
- een paar dagen vrij nemen is niet meer zo leuk als vroeger, omdat je je collega’s mist
Jouw specificaties
- je behaalde een master in de archeologie of geschiedenis
- je neemt initiatief en ziet werk
- je beheerst de Nederlandse taal en hebt een vlotte schrijfstijl
- je hebt ervaring met GIS en kan werken (of wil het leren) met GPS

- je staat open voor persoonlijke ontwikkeling en wil buiten werken
- je bent in het bezit van een wagen en geldig rijbewijs B
Voor wat, hoort wat
- contract van onbepaalde duur, voltijdse tewerkstelling
- geld. Uiteraard belangrijk. De bezoldiging is conform de reeds opgedane ervaring
- 20 vakantiedagen en 12 ADV’s (maar alleen als je belooft daarna terug te komen)
- reiskostenvergoeding
- maaltijdcheques
- mogelijkheid tot thuiswerken (flexibiliteit is geen éénrichtingsverkeer en we
begrijpen dat thuiswerken soms iets handiger uitkomt)
- 4 studiedagen, zodat je jezelf verder kan ontplooien
- ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën, want daar staan we altijd voor open
Denk je dat bij ons werken iets voor jou kan zijn? Solliciteer dan snel!
Bezorg ons jouw CV en motivatiebrief via info@laresarcheologie.be, gericht aan Elly
Heirbaut. Dit kan tot en met 15 april 2020.

