De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR)
zoekt voor de organisatie van haar achtste editie een

PRODUCTIEASSISTENT (m/v)
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) is een kleine organisatie met
enthousiaste medewerkers die zich inzetten voor de organisatie van de volgende twee
architectuur biennales, IABR–2018+2020, én van de IABR-Ateliers 2017–2020.
De IABR concentreert zich op de stedenbouw, werkt aan de stad van de toekomst. Zij wil
daarbij naar vermogen en met de kracht van verbeelding en ontwerp bijdragen aan het
realiseren van de Sustainable Development Goals die de wereldgemeenschap zichzelf met het
Klimaatverdrag van Parijs heeft gesteld.
Ter ondersteuning van ons productieteam zoeken wij per direct een daadkrachtige en flexibel
inzetbare productieassistent (M/V).
Wij zoeken een doener, accuraat en niet bang om de telefoon ter hand te nemen of even op de
fiets te springen; iemand die zelfstandig kan werken, maar precies weet wanneer er moet
worden teruggekoppeld; iemand die goede sociale en contactuele vaardigheden heeft, ook in
het Engels, makkelijk omgaat met hoge werkdruk, strakke deadlines en de soms lange dagen
die de organisatie van een biennale met zich meebrengen; en iemand die in Rotterdam woont.
Ervaring met de productie van tentoonstellingen en evenementen is een pré.
De werkzaamheden van de productieassistent bestaan met name uit de productionele en
logistieke ondersteuning ten behoeve van de tentoonstelling, facilitaire zaken en het programma
van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK. We bieden een fulltime dienstverband t/m juli
2018. Regelmatige beschikbaarheid in weekenden en op avonden in de periode half mei tot half
juli is een vereiste.
Onder verantwoordelijkheid van het hoofd Productie en Planning werkt de productieassistent
nauw samen met de projectleiders Tentoonstelling en Programma en met de andere
(productie)assistenten .
Ben je geïnteresseerd? Stuur ons dan snel maar uiterlijk 18 december je CV en motivatiebrief,
waarin je duidelijk maakt waarom jij de perfecte kandidaat bent .
Voor eventuele vragen m.b.t. de functie kun je contact opnemen met het hoofd Productie en
Planning, Myrte Langevoord, via mlangevoord@iabr.nl of 010-2060033.
Reageren kan alleen via e-mail: kantoor@iabr.nl, o.v.v. sollicitatie productieassistent.
Voor meer informatie over de IABR: www.iabr.nl
Acquisitie n.a.v. deze oproep wordt niet op prijs gesteld.

