
 

 
 

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) zoekt een  
PROJECTMANAGER IABR–2016 

 
 
 
De IABR produceert iedere twee jaar een Biennale: tentoonstellingen, conferenties, films, 
boeken, lezingen, debatten en excursies. 
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.  
 
 
Vanwege het vertrek van de huidige projectmanager is de IABR met spoed op zoek naar een 
PROJECTMANAGER IABR–2016, die verantwoordelijk wordt voor de succesvolle realisatie 
van de zevende aflevering van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, IABR–
2016–THE NEXT ECONOMY. 
  
De Projectmanager geeft als hoofd van de projectorganisatie leiding aan de uitvoering van 
het door hoofdcurator en algemeen directeur opgestelde Plan van Aanpak: PROGRAMMA 
IABR–2016–THE NEXT ECONOMY. Dat betreft met name de organisatie en productie van 
alle programmaonderdelen die tezamen de biennale vormen: de hoofdtentoonstelling en alle 
andere tentoonstellingen, de opening en het publiek programma van lezingen, conferenties, 
presentaties, excursies, en zo meer, en de productie van de catalogus. 
 
De Projectmanager geeft leiding aan een team van medewerkers, is verantwoordelijk voor 
planning, organisatie, uitvoering en afronding van het project, bewaakt voortgang en 
begroting, en coördineert het productieproces, inclusief marketing, communicatie en 
logistiek. 
 
Hij of zij werkt onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Er vindt 
regelmatige afstemming plaats met curator en directeur. 
 
 
De belangrijkste taken van de Projectmanager zijn: 
• het binnen de in het Programma IABR–2016 gestelde inhoudelijke kaders en in nauw 

overleg met curator en directeur, inventariseren van mogelijke samenwerkingspartners in 
Rotterdam en daarbuiten, en van mogelijke locaties voor de manifestatie; 

• het opstellen van een projectplan, inclusief een projectbegroting, in nauwe samenwerking 
met de directeur, de curator, de tentoonstellingsmakers en de projectleiding van de 
locatie(s); 

• het formeren van en leiding geven aan het projectteam; 
• het voorbereiden en sluiten van overeenkomsten met derden en het aansturen van de 

daaruit voortkomende samenwerkingsverbanden; 
• het onderzoek naar financiële, productionele en technische haalbaarheid en 

consequenties van specifieke voorstellen voor inrichting en vormgeving van de 
tentoonstelling(en) en ander publiek programma; 

• het werven van aanvullende fondsen en steun voor (deel)projecten; 
• het aansturen van  marketing en communicatie; 



• het aansturen, begeleiden en controleren van het productieproces, waaronder het 
aansturen van interne projectmedewerkers en/of derde partijen, alles in goede 
afstemming met de curator, de tentoonstellingsvormgevers , en derde partijen; 

• het organiseren, controleren en tijdig opleveren van alle (deel)projecten; 
• het bewaken van (deel)budgeten, financiële voortgangsrapportages en afrekening; 
• en het verzorgen van tussentijdse verslaglegging en eindverslag. 

 
 
De IABR zoekt iemand die:  
• enthousiast, vrolijk en ambitieus is – een teamspeler; 
• stimulerend, vindingrijk, oplossingsgericht en coöperatief is, en draagvlak weet te 

verwerven voor plannen en ideeën, zowel bij de eigen medewerkers als in de 
samenwerking met derden; 

• een sterke affiniteit heeft met de missie en het karakter van de IABR en beschikt over de 
managementstijl en –kwaliteiten die daarbij passen; 

• beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met genoemde taken en 
verantwoordelijkheden, bij voorkeur in een (middel)grote organisatie; 

• over een goed en relevant netwerk beschikt in met name Rotterdam; 
• bekend is met de sectoren cultuur, creatieve industrie en/of stedenbouw, met de mensen 

die daar werken en met de manier waarop daar gewerkt wordt: géén 9-to-5 mentaliteit, 
bereid tot werken in avonden en weekenden; 

• ondernemend is, en beschikt over het (financiële) inzicht en de capaciteiten om te helpen 
de biennale verder uit te bouwen; 

• initiatiefrijk en stressbestendig is, kan sturen op resultaat, en op een betrokken wijze 
leiding kan geven aan de sterk wisselende dynamiek van het projectteam;  

• beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;  
• in staat is namens de organisatie (zakelijke) onderhandelingen te voeren en deze vast te 

leggen in contracten met zowel binnen– als buitenlandse partners, en die derhalve 
tenminste zowel de Nederlandse als de Engelse taal mondeling als schriftelijk meer dan 
voldoende beheerst; 

• beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
• en bij voorkeur woonachtig is in Rotterdam. 
 
 
Overige informatie  
Het betreft een full time aanstelling. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van 
de functie en conform de salarisnormen zoals die gehanteerd worden door de IABR.  
 
Voor verdere informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Eva Vrouwe, 
IABR, 010 - 206 00 33  
 
 
Ben je geïnteresseerd?  
Stuur ons dan uiterlijk maandag 1 december een e-mail waarin kort en duidelijk staat 
geschreven waarom jij de geschikte projectmanager van IABR–2016 bent, met bijgesloten 
een relevante CV. 
 
Reageren kan alleen via e-mail: kantoor@iabr.nl, o.v.v. vacature projectmanager.  
 
 
www.iabr.nl  
 
 
Acquisitie n.a.v. deze oproep wordt niet op prijs gesteld 


