LAReS zoekt een (junior) archeoloog
LAReS bvba is een bedrijf dat zich richt op alle facetten van het archeologisch onderzoek in
Vlaanderen. Wij zijn voornamelijk werkzaam in de provincies Antwerpen en Limburg maar
kijken ook over de provinciegrenzen heen. Wij zijn op zoek naar een (junior) archeoloog (m/v)
in voltijds dienstverband (38 u), al dan niet met enige ervaring.
Wat zullen jouw taken zijn?
- Je wordt ingezet in alle facetten van het veldwerk (landschappelijke boringen,
archeologische boringen, proefsleuven, opgravingen, zeefwerk)
- Je neemt deel aan de uitwerking en publicatie van de resultaten van vooronderzoek
met ingreep in de bodem en opgravingen
- Je wordt ingeschakeld in het opmaken van archeologienota’s
- Als we bij de gelukkigen horen die projectsubsidie krijgen voor synthetiserend
onderzoek, zal je ook een aandeel leveren in dit onderzoek
Wie zoeken wij?
- Je bent een gemotiveerd en stipt persoon, je kan goed in teamverband werken
- Je beschikt over een masterdiploma archeologie
- Het kan een voordeel zijn als je een specifieke specialisatie (bijv. aardewerk, dierlijk
bot) hebt
- Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig
- Je ziet werk en wil constant bijleren
- Je hebt een vlotte schrijfstijl (of kan die krijgen mits enig schaafwerk)
- Je hebt ervaring met QGIS/GIS/Illustrator, je kan werken met een GPS (of wil dit
leren)
- Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen
- Ervaring is een pluspunt maar geen vereiste
Wat bieden wij?
- Voltijds bediendencontract voor onbepaalde duur
- Verloning volgens de geldende barema’s naar gelang ervaring (PC 200)
- 4 studiedagen, te gebruiken voor deelname aan congressen, lezingen of
vormingsdagen
- Een fijne werksfeer, mogelijkheden om door te groeien en je verder te ontplooien
Ben je geïnteresseerd? Laat het ons dan weten! Schrijf een motivatiebrief en stuur die ons
samen met een recent CV: LAReS bvba, Rozenlaan 15, 2980 Zoersel, of
ellyheirbaut@laresarcheologie.be.
Heb je nog vragen? Dan kan je ons die via bovenstaande contactgegevens laten weten.
Een eerste selectie gebeurt op basis van je brief en CV. Daarna worden de weerhouden
kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Sluitingsdatum voor reacties is 31 oktober 2018.

