VACATURE

Archeoloog
BAAC Vlaanderen bv is een onafhankelijk archeologisch studiebureau met kantoren in
Evergem (bij Gent) en Heist-op-den-Berg.
Met ons team van een 50-tal archeologen, bodemkundigen en materiaalspecialisten voeren
we jaarlijks meer dan 400 projecten uit in heel Vlaanderen, gaande van een archeologienota
tot een definitieve opgraving en alle aspecten daartussen.
Om onze werking te versterken, zijn we op zoek naar archeologen met passie voor het vak.
Heb je zin om samen geschiedenis te schrijven?
Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen.

Jouw profiel:
-

Je hebt net (of bijna) een masterdiploma archeologie op zak
Je ben niet bang van fysiek werk
Je werkt graag in teamverband
Je neemt initiatief en ziet werk
Je hebt oog voor detail, je werkt nauwkeurig en bent leergierig
Je hebt een vlotte schrijfstijl (Nederlands)
Je hebt commercieel inzicht en bent klantvriendelijk
Je beschikt over een rijbewijs B

Wij bieden:
-

Een afwisselend takenpakket waarin de verschillende aspecten van archeologie aan
bod komen
Uitdagende projecten, zowel in vorm als naar inhoud toe
De mogelijkheid en nodige ondersteuning om jezelf te ontplooien en jezelf te
verdiepen in een bepaalde periode of specialisatie (aardewerk, dierlijk bot, …)
Een vlakke bedrijfsstructuur waarin projecten en medewerkers centraal staan
Een open cultuur waarin samenwerking het uitgangspunt is en er ruimte is voor het
maken en leren van fouten
Regelmatige feedbackmomenten waarbij je als medewerker wordt gehoord

-

-

Een 40-urige werkweek met zeggenschap over je eigen agenda d.m.v. flexibele
werktijden en een ruime thuiswerkregeling aangevuld met 20 verlofdagen, 12 ADVdagen en 10 feestdagen
Aantrekkelijke maandelijkse verloning aangevuld met jaarlijkse winstdeling en
sectorpremie
Gebruik van ons wagenpark, woon-werkvergoeding met de wagen, derde
betalerssysteem voor het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
Maaltijdcheques (€8 per gewerkte dag) en ecocheques
Alle middelen die je nodig hebt voor jouw werk, gaande van werkkledij, werfgsm’s en
uitleenlaptops, alsook een maandelijkse tussenkomst in jouw internetabonnement
Na zes maanden ook een hospitalisatieverzekering (jezelf en gezinsleden aan
groepstarief) en mogelijkheid tot fietsleasing
Een standplaats in Evergem (bij Gent) of Heist-op-den-Berg

Hoe solliciteren?
Graag ontvangen we jouw CV en motivatie per mail op info@baac.be, t.a.v. Elke Mertens
Solliciteren kan tot 7 januari 2022.

Met de nieuwe privacy-wetgeving die in voege is getreden op 25 mei 2018 informeren wij je hierbij dat
we de persoonsgegevens in jouw CV en motivatiebrief zullen verwerken en bijhouden. Dit gebeurt ifv
de sollicitatieprocedure en aanleggen van wervingsreserve. Voor meer informatie rond onze privacyverklaring, zie www.baac.be/privacy-verklaring.

