
 

 

 

Vestigia zoekt een maritiem archeoloog die zijn/haar 

hoofd boven water durft te steken 
 

Wij zoeken een nieuwe collega die verantwoordelijkheid wil nemen in de uitvoering van onze 

maritieme onderzoeksprojecten, met name verkennende en waarderende onderzoeken op- en 

onderwater.  

 

Vestigia is gespecialiseerd in het verlenen van onafhankelijk advies en het uitvoeren van 

veldwerk in projecten op het gebied van archeologie, cultuurhistorisch erfgoed, monumenten 

en landschap, op land en onderwater. Of het nu gaat om het ontwikkelen van erfgoed- en 

ruimtelijk beleid, of om veldonderzoek in het kader van de aanleg van nieuwe infrastructuur, 

nieuwbouw of natuurbeheer, wij bieden in uiteenlopende situaties praktische en 

kostenefficiënte oplossingen, als archeologische en cultuurhistorische overblijfselen – ook die 

aan, onder, en op het water - in het geding zijn. Onze organisatie bestaat uit een team van 

specialisten, (senior) adviseurs, projectleiders en KNA actoren op het gebied van archeologie, 

historische geografie, geologie, fysische geografie en GIS, een front en back office en een 

netwerk van externe specialisten.  

Functieprofiel: 

Je werk bij Vestigia is veelzijdig. Binnen het werkveld maritieme archeologie werken we nauw 

samen met een aantal gespecialiseerde vaste partners. In deze functie ben je samen met de 

Senior maritiem archeologie, vooral verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en 

rapportage van maritieme onderzoeken: 

- Je opdrachten kunnen variëren van locatiegerichte kleinschalige bureaustudies, het 

analyseren van data uit opwater surveys, tot verkennend en waarderend 

duikonderzoek; 

- Je bent in staat om zelfstandig maar ook in teamverband te werken. Je bent mede 

verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding  als de uitvoering en voltooiing van 

onderzoeksopdrachten. Daaronder kunnen vallen het opstellen van offertes, 

Programma’s van Eisen, Plannen van Aanpak en Werkprotocollen, participeren in het 

team in het veld en het opstellen van de rapportages daarover. Kortom, je 

ondersteunt, voert zelf uit of ziet toe op het werk van anderen; 

- Je brengt eigen inzichten en ervaringen mee, die een versterking vormen op die al 

binnen Vestigia aanwezig zijn. Je gaat bijdragen aan het uitbouwen van het maritieme 

werkveld binnen Vestigia; 

- Je bent in staat om het belang van zowel de opdrachtgever als Vestigia in te zien en te 

vertegenwoordigen, je project met de benodigde maritieme kennis en creativiteit te 

organiseren, en op een heldere manier te communiceren aan zowel de opdrachtgever, 

andere stakeholders en belanghebbenden, zoals je collega’s. 

Functie- eisen: 

Als kandidaat beschik je over de volgende vaardigheden en ervaring: 



 

 

- Je bent afgestudeerd in de Maritieme archeologie, geregistreerd 

binnen het Actorregister Archeologie, als KNA Maritiem 

Archeoloog of KNA Onderwaterarcheoloog, of denkt daaraan vrij 

spoedig te kunnen voldoen; 

- Je hebt kennis van, en ervaring en affiniteit met, projectmatig werken binnen de 

Nederlandse (contract-) archeologie, of in de maritieme sector;  

- Je bezit aantoonbare ervaring met maritiem-archeologische surveys, en/of duikend 

onderzoek; 

- Je hebt ervaring met het schrijven van maritiem archeologische onderzoeksrapporten; 

- Een combinatie met een andere archeologische specialisatie kan een pre zijn;  

- Je bent accuraat, hebt oog voor detail en een onderzoekende, ondernemende en 

oplossingsgerichte werkhouding; 

- Je bent bereid om projecten overal in Nederland uit te voeren; 

- Je beheerst de Nederlandse taal en communiceert duidelijk zowel in woord als in geschrift, 

met name als het gaat om klant- en resultaatgerichtheid; 

- Je beheerst Word en Excel en kunt werken met zowel GIS (ArcGIS, QGIS) als GPS; 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B, en bij voorkeur VCA, medische keuringen, en/of 

een duikbrevet voor de Nederlandse wateren.   

Wij bieden: 

Bij Vestigia bieden wij een informele en open werkomgeving voor gemotiveerde en vooral 

nieuwsgierige archeologen. Gedrevenheid, enthousiasme, flexibiliteit en zelfstandigheid bij 

onze medewerkers spreekt voor zich. Je krijgt een afwisselende en uitdagende baan met de 

kans om jezelf als maritiem archeoloog verder professioneel te ontwikkelen.  

De functie is om te beginnen parttime, maar kan bij voldoende werkvoorraad en/of in 

combinatie met andere taken binnen de organisatie uitgebreid worden naar fulltime. Aantal 

uren per week is dus in overleg. Honorering vindt plaats op basis van aantoonbare kennis- en 

werkervaring. Vestigia kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Sollicitaties kunnen via e-mail gericht worden aan de heer W. Hessing en de heer J. Flamman 
via werken@vestigia.nl . Sollicitaties dienen te worden voorzien van een motivatie met CV. 

Geselecteerde kandidaten kunnen worden gevraagd om de naam van een referent te geven. 
Sollicitatiegesprekken zullen in overleg worden ingepland.  
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