
  
 

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) zoekt een  

PROJECTMEDEWERKER 
 

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, met name in haar ateliers. 

De IABR–Projectateliers bevorderen kennisuitwisseling tussen steden van over de hele wereld en dragen concreet bij het 

verkennen van onze stedelijke toekomst. Het zijn langlopende trajecten gedreven door ontwerpend onderzoek en gekoppeld aan 

werkelijk bestaand 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 PROJECTMEDEWERKER voor de IABR–2016–Projectateliers. 

 

Over de functie en het profiel 

De projectmedewerker ondersteunt het hoofd Urban Projects bij de organisatie van het onderzoeks- en ontwikkeltraject van IABR–

2016 in de IABR–Projectateliers. De projectmedewerker is een spin in het web en is in staat om zich op korte termijn ideeën en 

inhoud van derden eigen te maken en deze te vertalen naar een werkproces, concrete activiteiten en producten. Hij of zij plant 

bijeenkomsten en workshops en bereidt deze inhoudelijk voor, organiseert en produceert publieke presentaties en debatten en 

onderhoudt netwerken met relevante partners. Ook werkt hij of zij aan de administratieve kant van het traject: het voorbereiden van 

contracten, het plannen van afspraken, het maken en zorgvuldig bewaken van deelbegrotingen, en het voeren van correspondentie.  

In de Projectateliers werkt de IABR samen met een veelheid aan partijen, elk met een eigen agenda en vaak een eigen cultuur. De 

projectmedewerker heeft gevoel voor mensen, verhoudingen en agenda’s, en is in staat zó te opereren dat de eigen agenda van de 

IABR niet uit het oog wordt verloren. Hij of zij weet daarbij precies wanneer af te stemmen en wanneer zelf actie te nemen. De 

projectmedewerker heeft geen nine to five-mentaliteit en is bereid om zich ook buiten kantooruren in te zetten wanneer het werk 

daar om vraagt. Tot slot kan hij of zij kan zich, schriftelijk én mondeling in zowel het Nederlands als het Engels uitstekend 

uitdrukken. 

We zoeken iemand met een vakinhoudelijke achtergrond (zoals planologie, sociale geografie, stedenbouw, architectuur) en met 

aantoonbare relevante werkervaring (zoals organisatie, coördinatie en/of productie van vergelijkbare, bij voorkeur 

stedenbouwkundige projecten).  

 

Over de IABR–Projectateliers 

Resultaat gericht ontwerpend onderzoek doet de IABR in de IABR–Projectateliers.  

Deze ateliers zet de IABR op samen met gemeenten of regio’s in Nederland en in het buitenland. Ze vormen een tijdelijke vrije 

werkruimte die het de betrokken overheden mogelijk maakt vanuit een nieuw perspectief over de eigen opgaven na te denken, en 

waar internationale kennisuitwisseling en innovatie plaatsvindt. Er wordt onder leiding van een ateliermeester en met inzet van 

ontwerpend onderzoek door (inter)nationale ontwerpbureaus concreet toegewerkt naar te implementeren oplossingen: strategische 

visies, pilot projects en ontwikkelmodellen. Publieke presentatie en debat vormen een integraal onderdeel van het ontwikkeltraject 

binnen de Projectateliers. De resultaten worden tentoongesteld en besproken tijdens de biennale waarna de betrokken overheden 

daadwerkelijk met de uitkomsten aan de slag gaan. 

 

Overige informatie 

In de eerste instantie gaat het om een aanstelling van 4 dagen per week die uitgebouwd kan worden naar 5 dagen per week. Het 

salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. De projectmedewerker zal samenwerken met verschillende mensen in de organisatie, 

met name met het hoofd Urban Projects en de algemeen directeur van de IABR.  

De werkzaamheden vinden voor een belangrijk deel plaats op het kantoor van de IABR te Rotterdam. Daarnaast zullen er 

regelmatig werkzaamheden plaatsvinden op de locaties waar de IABR–Projectateliers zich afspelen. Moeten reizen naar het 

buitenland, ook gedurende weekenden, is dus niet uitgesloten.  

 

Voor verdere informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Marieke Francke, IABR, 010 - 206 00 33 

 

Ben je geïnteresseerd?  

Stuur ons dan uiterlijk woensdag 26 november een e-mail waarin kort en duidelijk staat geschreven waarom jij onze 

projectmedewerker bent, met een CV, waaruit blijkt wat jij in je mars hebt. 

Reageren kan alleen via e-mail: kantoor@iabr.nl, o.v.v. vacature projectmedewerker.  

 

www.IABR.nl 

Acquisitie n.a.v. deze oproep wordt niet op prijs gesteld 
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