
Arkadia Firma Archeologiczna jest jedną z wiodących polskich firm świadczących profesjonalne usługi archeologiczne. Jesteśmy jedną z
najdynamiczniej rozwijających się firm archeologicznych w Polsce. Świadczymy usługi w zakresie: nadzorów archeologicznych i badań
archeologiczno  -  architektonicznych,  prac  poprzedzających  inwestycje  oraz  archeologicznych  badań  ratowniczych,  rozpoznawczych  i
weryfikacyjnych. 

Siłą naszej firmy są ludzie, z którymi współpracujemy. Nasze placówki znajdują się w trzech województwach, a zlecenia realizujemy na
obszarze całego kraju. Arkadia Firma Archeologiczna to miejsce, gdzie można się wiele nauczyć, ale także dzielić swoją wiedzą.

W  związku  z  zakończonymi  badaniami  archeologicznymi  przy  rotundzie  św.  Mikołaja  w  Przemyślu  oraz
pracami nad publikacją z badań pn.: 

„Interdyscyplinarne opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych w rotundzie 
św. Mikołaja w Przemyślu” 

nawiążemy współpracę z:

ARCHEOLOGIEM

   Celem projektu jest zebranie pełnej i przejrzystej wiedzy na temat chronologii powstania rotundy św. Mikołaja w
świetle  badań  archeologicznych  z  głównym  naciskiem  na  ostatni  sezon  badań.  Problematyczne  podejście  do
określenia chronologii powstania rotundy św. Mikołaja w Przemyślu stało się dla wielu pokoleń badaczy, w tym
archeologów, polem do dyskusji i zarazem podstawą dla kolejnych badań. 
    Chociaż teren ten (rejon rotundy św. Mikołaja) jest stosunkowo dobrze przebadany, nie doczekał się do tej pory
pełnej, systematycznej monografii.  Stare,  dogmatyczne poglądy na temat chronologizacji  terenów zajętych dziś
przez katedrę św. Jana Chrzciciela wymagają zatem starannego, nowoczesnego spojrzenia. Dlatego głównym celem
tego innowacyjnego  projektu  jest  rozwiązanie  zasadniczej  kwestii,  a  mianowicie  periodyzacja  terenów  wokół
rotundy  św.  Mikołaja  przed  jej  powstaniem,  w  trakcie  jej  powstania  oraz  w  momencie  jej  burzenia  (wiele
materiałów pochodzi z okresu po destrukcji świątyni lub z czasów jej likwidacji).

Od kandydatów oczekujemy:

• znajomości zasad dokumentacji zabytków (głównie ceramiki naczyniowej),

 znajomości metodyki prowadzenia badań oraz standardów prowadzenia dokumentacji archeologicznej,

 umiejętności pracy w zespole, łatwości porozumiewania się i nawiązywania kontaktów, jak również kultury osobistej,

 umiejętności organizacji własnej pracy, inicjatywy oraz zaangażowania,

Oferujemy:

 ciekawą pracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,

 możliwość nawiązania dłuższej współpracy oraz nabycia cennego doświadczenia podczas realizacji badań z archeologami 

posiadającymi wieloletnią praktykę,

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres:

arkadia@nadzory-archeologiczne.pl

lub kontakt telefoniczny:

nr tel.: +48 662-152-589

mailto:arkadia@nadzory-archeologiczne.pl

