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Vacature Senior KNA-Archeoloog / teamcoördinator (bij voorkeur 1.0 fte) 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste senior KNA archeoloog voor ons Archeologisch 

Opgravingsteam. 

Transect is een onafhankelijk archeologisch onderzoeksbureau dat alle soorten archeologisch 

onderzoek uitvoert, zoals bureauonderzoeken, booronderzoeken, proefsleuvenonderzoeken en 

opgravingen.  

Onze ambitie is het optimaal bijstaan van onze klanten met kwalitatief hoogstaand archeologisch 

onderzoek.  

Wij bestaan 10 jaar, tellen 20 enthousiaste professionals en hebben inmiddels meer dan 3500 

onderzoeken uitgevoerd, waaronder een groeiend aantal grote opgravingen. Wij werken 

landsdekkend voor zowel kleine als middelgrote en grote opdrachtgevers. 

 

Functieprofiel 

Voor ons opgravingsteam zijn wij op zoek naar een senior KNA archeoloog / teamcoördinator. Het 

betreft een sleutelpositie binnen het bedrijf, gericht op coördinatie en inhoudelijke en projectmatige 

versterking van het opgravingsteam. 

Het opgravingsteam voert bij Transect proefsleuven, begeleidingen en opgravingen uit. De uitvoering 

van dit team dekt het opstellen van PvE’s, de voorbereiding, het veldwerk en de rapportage van het 

gravend onderzoek. 

Vanuit je inhoudelijke en projectmatige kennis en ervaring stuur je medewerkers aan, stimuleer je 

verdieping van het archeologisch onderzoek en motiveer je medewerkers om zowel inhoudelijk als 

voor wat betreft projectvaardigheden te groeien. Je bewaakt de uitvoering en kwaliteit van het 

archeologisch onderzoek en die van het archeologisch onderzoeksproces, onder andere door het 

intern toetsen van pve’s en rapportages. Daarnaast voer je waar nodig zelf de projectleiding over 

gravende onderzoeken (bijv. grote opgravingen), fungeer je als inhoudelijke en projectmatige 

‘vraagbaak’ voor projectleiders in het veld en begeleid je waar nodig projectleiders in het veld. 

Je draagt actief, gevraagd en ongevraagd, inhoudelijke kennis over (periodekennis, gebiedskennis, 

materiaalkennis). Dat doe je vanuit  een positieve grondhouding. Je stimuleert medewerkers om met 

een inhoudelijke en wetenschappelijke bril naar de werkpraktijk te kijken. Het doel is om onze 

onderzoeken inhoudelijk te verrijken. 

Daarnaast adviseer je de directie over – verbeteringen – in de organisatie en uitvoering van het 

gravend onderzoek en werk je mee aan aanbestedings- en offertetrajecten. 



 Functie-eisen 

• Je bent een gevorderde senior KNA archeoloog, geregistreerd in het actorregister. 

• Je hebt ruime archeologische kennis en ervaring, waarbij specifieke periodekennis, 

materiaalkennis en/of regionale kennis een pre is. 

• Je hebt meerdere grote archeologische opgravingsprojecten geleid en gepubliceerd. 

• Je hebt meerdere lezingen gegeven en de bereidheid om lezingen en presentaties te geven. 

• Je hebt meerdere jaren ervaring in een commerciële archeologisch omgeving opgedaan. 

• Je hebt leidinggevende ervaring. Je beschikt over een coachende stijl van leiding geven. 

• Overige eisen: 

▪ Een afgeronde universitaire opleiding in de archeologie. 

▪ Een gestructureerde en georganiseerde werkroutine. 

▪ Goede organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden. 

▪ Een open en oplossingsgerichte werkhouding. 

▪ In het bezit van een B-rijbewijs. 

Wij bieden je: 

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en specialisatie in de archeologie, zoals deelname aan 

cursussen, congressen, lezingen en de Transect-masterclasses. 

• Een team van open, enthousiaste en pragmatische collega’s. 
• Een platte en open organisatie met aandacht en respect voor elkaar. 

• Een groeiend bedrijf, dat volop in ontwikkeling is met ruimte voor persoonlijke inbreng. 

• Jong talent coachen (junior archeologen en KNA archeologen). 

• Werken op basis van vertrouwen (geen urenregistratie/tijdschrijven) 

• Afhankelijk van reisafstanden en reisfrequentie een eigen bedrijfsauto. 

Arbeidsvoorwaarden 

• Een maandsalaris van € 3.500,- tot € 5.200,- bruto, afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

• 8% vakantiegeld. 

• Een pensioenbijdrage dan wel pensioenplan. 

• Voornemen tot vaste aanstelling.  

• Reiskostenvergoeding of eigen bedrijfsauto. 

• 25 vakantie- en verlofdagen per jaar (naast feestdagen). 

• Bedrijfsveldwerkkleding, telefoon en laptop van de zaak. 

 

Informatie over deze vacature kan worden opgevraagd bij André Kerkhoven, directeur/mede 

eigenaar, via telefoonnummer 06-83220026 en/of e-mailadres akerkhoven@transect.nl o.v.v. 

‘Vacature senior KNA-archeoloog’. 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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