zoekt een Projectleider IABR–Ateliers
Onder de vlag van ‘The Missing Link’ heeft de Internationale Architectuur Biennale
Rotterdam (IABR) zich voor een periode van vier jaar verbonden aan de meest urgente
opgave denkbaar: de Sustainable Development Goals en de doelen geformuleerd in het
klimaatverdrag van Parijs. We zijn ervan overtuigd dat een post-fossiele toekomst geen
verlies van levenskwaliteit hoeft te betekenen, maar dat zij juist meerwaarde kan hebben,
ook in sociaal-maatschappelijke zin. De toekomst die we willen, moeten we verkennen,
ontwerpen en verbeelden. Zonder verbeelding valt de wil niet te mobiliseren.
M
 obiliseren met de verbeelding doen we tijdens en met de biennale zelf. Verkennen en
ontwerpen doen we in de I ABR–Ateliers waarin we met ontwerpend onderzoek de toekomst
in beeld brengen, altijd met het doel innovatieve oplossingen te vinden voor bestaande
urgente problemen. Daarom werken we in de Ateliers niet alleen samen met ontwerpers en
experts, maar ook met overheden en andere stakeholders. Samen creëren we gedeeld
inzicht in de complexiteit van een opgave zodat er nieuwe oplossingen kunnen ontstaan.
Door op deze manier samen te werken bouwen we aan capaciteit binnen die overheden en
in de samenleving. De biennale is daarbij geen doel maar een middel: een internationaal
podium voor wereldwijde kennisoverdracht tussen ontwerpers en denkers, tussen steden en
overheden, en tussen vakmensen en publiek, met het doel de brug te slaan van ontwerpend
onderzoek naar actie, van plannen naar projecten, van verbeelding naar realisatie.
Toewerkend naar de volgende biennale, in 2020, bouwen we aan een nieuw team. Daarom
zoeken wij nu een projectleider voor de IABR–Ateliers.
Projectleider IABR–Ateliers
Onder directe verantwoordelijkheid van de directeur Onderzoek & Ontwikkeling ben je als
projectleider van de IABR–Ateliers verantwoordelijk voor het metterdaad produceren en
organiseren van de activiteiten van de Ateliers. Je organiseert en bewaakt het werkproces
waarbij tijdige oplevering, goed beheer van middelen en de juiste tijdinzet cruciaal zijn.
Je vertegenwoordigt de IABR en creëert een inspirerende omgeving waarin de vele
verschillende belangen en perspectieven zich thuis voelen en mensen bereid zijn om samen
om de ontwerptafel te gaan om tot het best mogelijke resultaat te komen. Je begrijpt wat er
op het spel staat en werkt en denkt vanuit de opgave en de noodzaak tot oplossingen te
komen. Het resultaat van je werk is een culturele omgeving, een open en vrije ruimte waarin
ontwerpend onderzoek optimaal rendeert, tijdens het proces en natuurlijk op de biennale
zelf, en wel zó dat de kans op innovatieve concrete oplossingen maximaal is.

1 van 2

Als projectleider:
- zorg je dat het atelier draait en organiseer en beheer je het dagelijkse proces;
- onderhoud je de contacten met alle stakeholders in het atelier;
- draag je proactief zorg voor een goede bewaking van budgetten en tijdsinzet;
- organiseer je bijeenkomsten, van vergaderingen en workshops tot publieke presentaties
en debatten en kleine conferenties;
- maak je de vertaalslag naar (input voor) het programma: tentoonstelling, bijeenkomsten,
publicaties en website;
- ben je de spin in het web tussen de directie van de IABR, de stakeholders in het Atelier,
de ateliermeester en ontwerpers, en degenen bij de IABR die verantwoordelijk zijn voor
de productie en marketing & communicatie van programma en tentoonstellingen.
Onze ideale projectleider
- Je hebt een scherp oog voor verschillende belangen, bent communicatief sterk en weet
mensen te binden aan het collectieve proces.
- Je bent proactief, creatief en resultaatgericht.
- Je hebt aantoonbare ervaring met budgetbewaking en procesbeheer.
- Je bent goed in samenbrengen, samenvatten en schematiseren.
- Je onderschrijft de noodzaak en ziet de kracht van ontwerpend onderzoek bij het
oplossen van ruimtelijk-maatschappelijke vraagstukken en je hebt affiniteit met culturele
producties (publicaties, tentoonstellingen, debat).
- Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels.
- En tot slot: je bent gedreven door een sterke innerlijke betrokkenheid bij
maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken.
Wij bieden:
- Een unieke omgeving, de kans om te werken aan de meest urgente opgave denkbaar, in
een rijk netwerk van samenwerkingspartners.
- Een baan voor 4 of 5, later in het proces zeker 5 dagen in de week.
- Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie, passend voor een
middelgrote culturele organisatie en afhankelijk van kwalificaties en ervaring.
Zie je jezelf in deze rol? Stuur dan uiterlijk 19 december 12:00 uur je CV en motivatie als
bijlage bij een mail naar kantoor@iabr.nl met in het onderwerp “sollicitatie projectleider
ateliers”. Voor vragen kun je contact opnemen met Jelte Boeijenga via kantoor@iabr.nl of
010 - 206 0033.
De IABR onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Kwaliteit staat bij ons voorop maar in
geval van gelijke geschiktheid zullen wij (culturele) diversiteit meewegen in de
sollicitatieprocedure.
Voor meer informatie over de IABR kijk je op www.iabr.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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