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ALGEMEEN
Altijd al archeoloog willen worden maar nog geen ervaring? Vanaf maart 2017 is de tweede editie gestart van de
ArcheoHotspot Utrecht in Museum Hoge Woerd. De ArcheoHotspot is een vrije toegankelijke ruimte voor publiek waar
professionele en vrijwillige archeologen aan het werk zijn. Samen met de aanwezige archeoloog ga jij, als vrijwillig
archeoloog, in gesprek met bezoekers, help je mee met activiteiten en ondersteun je bij het lopende onderzoek rondom
archeologische vondsten. Ervaring of kennis is niet nodig, wel voorliefde voor de archeologie of geschiedenis en
samen willen werken met de bezoekers!
ArcheoHotspots zijn verrassende ontmoetingsplaatsen tussen vrijwilligers en professionals, liefhebbers en experts,
jong en oud. Kortom een plek waar de archeologie en het publiek samenkomen en het proces van de archeologie
centraal staat. In de ArcheoHotspot ziet de bezoeker een (vrijwillig) archeoloog aan het werk en kan vragen stellen
over die werkzaamheden, maar ook over die scherf die hij in de tuin aantrof of over archeologische regelgeving in
Nederland. Daarnaast kan de bezoeker hier ook terecht om een vondst aan te melden of meehelpen bij het
archeologisch onderzoek. Jij als (vrijwillig) archeoloog helpt de bezoeker op weg en houd je bezig met het
archeologisch materiaal.
Ga jij ook aan de slag als archeoloog? Stuur een mail naar vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl en kijk op
http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/erfgoed/archeologie/archeohotspot voor meer info.
OMSCHRIJVING
Taken (in overleg en afhankelijk van eigen interesse):
•
•
•
•

Helpen bij publieksactiviteiten in de ArcheoHotspot.
Overdragen van kennis aan en het begeleiden van bezoekers van de ArcheoHotspot.
Helpen bij de verschillende werkzaamheden in de ArcheoHotspot van Utrecht, zoals restaureren, sorteren, onderzoeken en determineren van vondsten.
Onderhouden van de ArcheoHotspot.

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:
•
•
•
•
•
•

Je hebt belangstelling voor archeologie en/of geschiedenis maar je hoeft geen archeologische ervaring te hebben.
Je bent communicatief en sociaal vaardig.
Je vindt het leuk om kennis over te dragen aan een breed publiek en hebt affiniteit voor educatie.
Je bent minimaal 2 keer per maand beschikbaar in het weekend.
Je bent bereid om opdrachten aan te nemen van de ervaren archeoloog.
Je vindt het leuk om ambassadeur te zijn van de ArcheoHotspot en de archeologie van Utrecht.

Wat wij bieden:
•
•
•
•
•

Kennis en ervaring opdoen in het archeologische werkveld.
Cursusaanbod vanuit Museum Hoge Woerd en Landschap Erfgoed Utrecht.
Uitnodiging voor de jaarlijkse Archeodag
Jaarlijkse vrijwilligersdag.
Vrijwilligers kerstdiner.

Geïnteresseerd of vragen? Neem dan contact op met het Steunpunt vrijwilligerswerk: vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl of 030 220 55 34.

1

