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Gezocht: een Senior Prospector én een Prospector 

Wie zoeken wij?
n een (Senior) KNA prospector met ruime ervaring; 

n een prospector met GIS ervaring; 

n een prospector die graag op verschillende soorten projecten werkt, van kleine percelen tot 

trajecten die meerdere provincies doorkruisen; 

n een collega die graag samenwerkt met onze bouwhistorici en archeologen. 

Wat bieden wij?
n een passend salaris; 

n  een uitdagende baan bij een innovatief bedrijf waarin je mee kunt ontwikkelen;

n  een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling; 

n  goede arbeidsvoorwaarden zoals hybride werken zodat privé en werk in balans kunnen zijn;  

n thuiswerkvergoeding; 

n ruimte voor inhoudelijke verdieping; 

n een actieve personeelsvereniging; 

n op zijn tijd een Bossche bol. 

Trek gekregen?
  Laat je gegevens achter bij de stand of neem contact op met Kirsten Leijnse,

 teamcoördinator Historische archeologie en Landschap (k.leijnse@baac.nl).
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Gezocht: een conflictarcheoloog
 Wie zoeken wij?
n	 een	(Senior)	KNA	Archeoloog	met	specialisatie	in	conflictarcheologie;	

n een archeoloog met GIS-ervaring; 

n een archeoloog die die graag in teamverband werkt; 

Wat bieden wij?
n een passend salaris; 

n een uitdagende baan bij een innovatief bedrijf waarin je mee kunt ontwikkelen;

n een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling; 

n goede arbeidsvoorwaarden zoals hybride werken zodat privé en werk in balans kunnen zijn; 

n thuiswerkvergoeding; 

n ruimte voor inhoudelijke verdieping;

n een actieve personeelsvereniging; 

n op zijn tijd een Bossche bol. 

Trek gekregen?
 Laat je gegevens achter bij de stand of neem contact op met Kirsten Leijnse,

 teamcoördinator Historische archeologie en Landschap (k.leijnse@baac.nl).
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Gezocht: een archeoloog Romeinse tijd, 
met specialisatie aardewerk  

Wie zoeken wij?
n een (senior) KNA Archeoloog met specialisatie in de materiële cultuur van de Romeinse tijd; 

n een archeoloog met ervaring met GIS; 

n een archeoloog die die graag in teamverband werkt; 

Wat bieden wij?
n een passend salaris; 

n een uitdagende baan bij een innovatief bedrijf waarin je mee kunt ontwikkelen;

n een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling; 

n goede arbeidsvoorwaarden zoals hybride werken zodat privé en werk in balans kunnen zijn; 

n thuiswerkvergoeding; 

n ruimte voor inhoudelijke verdieping;

n een actieve personeelsvereniging; 

n op zijn tijd een Bossche bol. 

Trek gekregen?
Laat je gegevens achter bij de stand of neem contact op met Cristian van der Linde, 

teamcoördinator Prehistorie en Romeinse tijd (c.vanderlinde@baac.nl).
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Gezocht: een projectbegeleider 
    
Wie zoeken wij?
n een commercieel talent met een archeologische achtergrond met minimaal HBO werk- en 

denkniveau;
n iemand die een uitdaging ziet in het schrijven van (complexe) offertes;
n	 een	teamspeler	die	samenwerkt	met	de	projectleider	op	het	financiële	en	logistieke	vlak;	
n een netwerker tussen onze opdrachtgevers uit onder andere de bouwwereld, infrastructurele tak 

en overheden; 
n	 een	enthousiaste	collega	met	een	praktische,	flexibele,	positieve	en	met	name	initiatiefrijke	

opstelling;

Wat bieden wij?
n een passend salaris; 
n een uitdagende baan bij een innovatief bedrijf waarin je mee kunt ontwikkelen;
n een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling; 
n goede arbeidsvoorwaarden zoals hybride werken zodat privé en werk in balans kunnen zijn; 
n thuiswerkvergoeding; 
n een actieve personeelsvereniging; 

n op zijn tijd een Bossche bol. 

Trek gekregen? Laat je gegevens achter bij de stand of neem contact op met 

Jörgen Vermeer, directeur (info@baac.nl).


