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Vacatures 
 

 
 
Erfgoed Zeeland is dé partner voor het erfgoed in Zeeland. Onder één dak werken de vakgroepen 
Archeologie, Erfgoedadvies en Monumentenwacht samen aan programma’s en projecten.  
Beschermen, benutten en beleven van erfgoed is onze missie. 
 
Erfgoed Zeeland beheert het Zeeuws Archeologisch Depot. Daarnaast adviseren we gemeenten en 
faciliteren een steunpunt rondom erfgoed. In het kader van Het Verdrag van Faro worden er steeds meer 
projecten gestart rondom publieksarcheologie zoals bijvoorbeeld educatie en veldkarteringen. Binnen de 
vakgroep Archeologie is een nieuwe fase aangebroken en daarvoor zoeken we naar een ervaren collega 
met leiderschapskwaliteiten.  
 
We nodigen enthousiaste professionals uit te solliciteren op de vacature: 

ervaren archeoloog 
(28 – 36 uur) 

Profiel 

Je bent bij voorkeur een geregistreerd (senior) KNA archeoloog en woont in Zeeland. Je bent communicatief 
vaardig en kunt verbindend samenwerken. Binnen de vakgroep archeologie maar ook naar buiten toe 
spreekt de rol van leider/regisseur jou aan. Je hebt bij voorkeur ervaring met publieksarcheologie, met 
archeologische (beleids)advisering en veldwerk. Je bent flexibel en hebt er plezier in om mee te werken aan 
de ontwikkeling van Erfgoed Zeeland.  

Wat vragen wij?  

- Een afgeronde universitaire opleiding archeologie. 
- Kennis van het Zeeuwse bodemarchief. 
- Kennis van wet- en regelgeving op de beleidsterreinen. 
- Enkele jaren ervaring of affiniteit met het werken voor een erfgoed- of overheidsorganisatie. 
- Vaardig in het adviseren van overheden en erfgoedorganisaties in het ruimtelijk domein. 
- Ervaring met ontwikkelen van en meewerken aan projecten en publieksactiviteiten. 
- Ervaring met programma/projectleiding en programmatisch werken. 
- Gevoel voor cultureel ondernemerschap. 
- Goed kunnen schrijven van teksten. 
- Ontwikkelde communicatie en presentatie vaardigheden. 

Wat bieden wij? 

- Uitdagende, afwisselende functie bij een informele organisatie met gedreven collega’s. 
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

Een salaris van minimaal € 3.255,- en maximaal € 4.595,-bruto per maand (salarisschaal 10 van de cao 
provinciale sector). De genoemde bedragen zijn gebaseerd op een voltijd dienstverband (36 uur). 
Aanvullend hierop ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 22,37% van je bruto salaris. 

- Een contract voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 
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Heb je interesse? 

Mail dan je motivatiebrief en je CV vóór maandag 7 november 2022 ter attentie van Marijke Gunter, P&O-
medewerker, naar vacature@erfgoedzeeland.nl.  
Heb je een vraag over de functie ervaren archeoloog dan kun je contact opnemen met adviseur erfgoed 
Marc Kocken 06 15 18 68 78. 
Je kunt ook op onze website kijken: Erfgoed Zeeland - Werken bij Erfgoed Zeeland 
 
Een persoonlijkheidsonderzoek en/of assessment en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.  
 
Acquisitie stellen we niet op prijs.  
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