de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
zoekt een
Projectleider Water
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) heeft zich vol overtuiging verbonden
aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en aan de doelen geformuleerd
in het klimaatverdrag van Parijs. Dat wil zeggen dat wij onze bijdrage willen leveren aan het
oplossen van de grote opgaven waarvoor we staan met het middel dat ons als culturele
organisatie ter beschikking staat: de kracht van de verbeelding en het ontwerp. Als we een
toekomst willen die sociaal-inclusief is en die goede alternatieven biedt voor de huidige
levenskwaliteit, dan moeten we die toekomst ook kunnen willen. Met andere woorden, dan
moeten we die toekomst eerst verkennen, onderzoeken, testen, ontwerpen en verbeelden, want
alleen dan kunnen we er doelgericht, overtuigd en met voldoende draagkracht naar toe werken.
Onderzoek en manifestatie
De IABR is een kleine organisatie met enthousiaste medewerkers die zich momenteel inzetten
voor de organisatie van de IABR–Ateliers en de volgende architectuur biennale, IABR–2020.
In de IABR–Ateliers zetten we ontwerpend onderzoek in om de toekomst te verkennen, op zoek
naar innovatieve oplossingen voor bestaande urgente problemen. In die Ateliers werken we
samen met ontwerpers en experts, met betrokken overheden en andere stakeholders. Samen
ontwerpen we aan oplossingen en bouwen we aan op transitie gerichte capaciteit binnen de
overheden en in de samenleving. De manifestatie, de biennale zelf, is daarbij niet zozeer doel
maar vooral middel: een internationaal podium voor wereldwijde kennisoverdracht tussen
ontwerpers en denkers, tussen steden en overheden, en tussen vakmensen en publiek. Om een
brug te slaan van ontwerpend onderzoek naar actie, van plannen naar projecten, en van
verbeelding naar realisatie.
Water en energie
De IABR heeft ervoor gekozen om zich de komende twee jaar te concentreren op twee grote
opgaven, de wateropgave en de energietransitie. Verbeeldings- en ontwerpkracht worden ingezet
als hefboom tussen de opgave die zich nu nadrukkelijk aandient en de urgente noodzaak
weerbare stad (resilient city) te maken, fysiek én sociaal.
Zet de acute wateropgave in om oplossingen te zoeken die breed positieve impact op de
leefomgeving van mensen hebben!
Zet de onontkoombare energietransitie in om tegelijk sociaal-inclusieve stad te maken!
Projectleider Water
Water as Leverage, water als hefboom: hoe zetten we de wateropgave –te veel, te weinig of te
vies water– in als hefboom voor transformatieve integrale stedelijke ontwikkeling, dat is één van
de twee grote kwesties die op de volgende biennale en tijdens het onderzoekstraject er naartoe
aan de orde worden gesteld.
Wij zoeken daarom een Projectleider Water die ons team per direct komt versterken.
Als projectleider Water organiseer en coördineer je de werktrajecten binnen het domein Water die
de IABR in 2019 en 2020 organiseert en presenteert onder de noemer Water as Leverage. Je
geeft sturing en brengt productionele samenhang aan tussen de verschillende op de wateropgave
gerichte activiteiten zoals het ontwerpend onderzoek in de IABR–Ateliers en andere
onderzoeksprojecten, de tentoonstelling, het programma en presentaties in aanloop naar en
tijdens IABR–2020 en de verslaglegging na de biennale.
In de Ateliers creëer je 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.
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Als projectleider:
- organiseer en beheer je de dagelijkse processen, onderhoud je de contacten met alle
stakeholders en draag je proactief zorg voor een goede bewaking van tijd, budgetten en
inzet;
- verken je en maak je de vertaalslag naar (input voor) het programma van IABR–2020:
tentoonstelling, bijeenkomsten, publicaties en website;
- organiseer je bijeenkomsten, van vergaderingen en workshops tot publieke presentaties en
debatten en kleine conferenties;
- verken je de weg naar tentoonstellingen en de daarvoor geschikte locatie;
- ben je de spin in het web tussen de directie van de IABR, de stakeholders in het Atelier, de
ateliermeesters en ontwerpers, de partners, curatoren, vormgevers en programmamakers en
degenen bij de IABR die verantwoordelijk zijn voor de productie en marketing &
communicatie van programma en tentoonstellingen.
Onze ideale projectleider:
- je bent proactief, creatief en resultaatgericht
- je hebt aantoonbare ervaring met de opzet, uitvoering en bewaking van projecten en
(inhoudelijk) programma
- je beschikt over aantoonbare ervaring met budgetbewaking en procesbeheer.
- Je hebt een scherp oog voor verschillende belangen, bent communicatief sterk en weet
mensen te binden aan het collectieve proces
- 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
- je hebt ervaring met, of ten minste een sterke affiniteit met culturele producties (publicaties,
tentoonstellingen, debat)
- je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels
- je hebt een academisch werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar relevante werkervaring
- een pré: je bent bekend met de ontwikkelingen en dynamiek in Rotterdam, in bijzonder het
M4H-gebied
- 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 15 maart je CV en motivatie als bijlage bij een mail
naar kantoor@iabr.nl met in het onderwerp “sollicitatie projectleider water".
Voor vragen kun je contact opnemen met Melany van Twuijver 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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