
  
 

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) zoekt een  

BROADCASTER 
 
Over de IABR 
De IABR produceert iedere twee jaar een Biennale: tentoonstellingen, conferenties, films, boeken, lezingen en 
debatten. Maar zij genereert constant ideeën, plannen en concrete projecten: steeds meer is zij een incubator 
voor werkelijke innovatie.  
De IABR–Projectateliers bevorderen kennisuitwisseling tussen steden van over de hele wereld en dragen 
concreet bij aan het verkennen van onze stedelijke toekomst. Het zijn langlopende trajecten gedreven door 
ontwerpend onderzoek en gekoppeld aan werkelijk bestaande opgaven. Alle ateliers worden daarom opgezet 
samen met stedelijke, regionale of nationale overheden en andere stakeholders, in Nederland en daarbuiten.  
 
De IABR is een kleine organisatie met enthousiaste medewerkers, momenteel druk met de IABR–2016–
Projectateliers en met de voorbereidingen voor IABR–2016, die als werktitel heeft: THE NEXT ECONOMY.  
 
Per januari 2015 zoekt de IABR een BROADCASTER. 
 
Over de functie en het profiel 
De IABR broadcaster is iemand die “hart en ziel” van onze communicatie met de buitenwereld wordt; iemand die 
in woord en beeld het verhaal van de IABR gaat vertellen, op verschillende platforms en aan verschillende 
doelgroepen. Hij of zij maakt jaarverslag en catalogus, redigeert de website en sociale media-accounts, schrijft 
persberichten en stuurt toon en stijl van de publiciteit aan. 
De broadcaster is iemand die net zo makkelijk een leesbare tekst schrijft als een grafiek in elkaar zet of een 
slimme tekening maakt; die alles weet van InDesign en Photoshop, die een eenvoudige film voor het IABR 
Vimeo-kanaal kan draaien en monteren, en die snel een goede presentatie in Keynote of PowerPoint kan maken 
voor de curator of de directeur.  
Het is iemand die begrijpt wat de IABR doet, en die net als wij meent dat ons verhaal aan zo veel mogelijk 
mensen moet worden verteld; in het Nederlands of in het Engels, aan professionals of aan andere 
geïnteresseerden, maar altijd op zo’n manier dat het onze positie versterkt en verduidelijkt, dat het de 
complexiteit van ons onderwerp geen geweld aandoet maar toch toegankelijk is. 
De IABR broadcaster is dus iemand met een niet voor de hand liggende, in ieder geval niet traditionele 
combinatie van skills en kennis. Een energiek en enthousiast persoon, een nauwkeurige en strakke planner, die 
proactief materiaal verzamelt, en in staat is om de geest van het bedrijf te lezen en uit te drukken. Iemand met 
goede sociale en contactuele vaardigheden, die goed om kan gaan met de werkdruk die de organisatie en 
strakke deadlines van een grote manifestatie als de biennale met zich meebrengen, en die onder alle 
omstandigheden een verhaal klaar heeft. 
 
Overige informatie 
In de eerste instantie gaat het om een aanstelling van 4 dagen per week. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en 
ervaring. De broadcaster zal samenwerken met verschillende mensen in de organisatie, met name met de 
algemeen directeur, het hoofd Urban Projects en de projectleider van de IABR. De werkzaamheden vinden 
grotendeels plaats op het kantoor van de IABR te Rotterdam.  
Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met Eva Vrouwe, IABR, 010 - 206 00 33 
 
Ben je geïnteresseerd?  
Stuur ons dan uiterlijk 22 november een e-mail waarin kort en duidelijk staat geschreven waarom jij onze 
broadcaster bent, met een CV, en een portfolio of weblinks waaruit blijkt wat jij in je mars hebt als multimediaal 
verteller. Reageren kan alleen via e-mail: kantoor@iabr.nl, o.v.v. vacature broadcaster.  
 
www.IABR.nl 
Acquisitie n.a.v. deze oproep wordt niet op prijs gesteld 


