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De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 
zoekt een 

Medewerker Marketing en Communicatie 
 
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) zoekt een medewerker marketing en 
communicatie met passie voor de cultuur van de stad, architectuur, stedenbouw en landschap. Je wordt 
onderdeel van een klein en enthousiast team medewerkers die zich momenteel inzetten voor de 
organisatie van programma in 2023 en de volgende architectuurbiennale in 2024. 
 
Met je werk lever je een bijdrage aan de maatschappelijke urgenties van onze tijd. De IABR draagt met 
haar programma’s en opdrachten in ontwerpend onderzoek bij aan de kennisontwikkeling die nodig is 
voor vraagstukken zoals de klimaatverandering en energietransitie, biodiversiteit, inclusiviteit en actief 
burgerschap. Samen met architecten, ontwerpers, overheden en burgers bouwt de IABR aan het 
medevormgeven van de veranderingen die bijdragen aan het verbeelden en realisatie van een 
gemeenschappelijke toekomst.  
 
Wij zoeken per direct een gedreven Medewerker Marketing en Communicatie voor 21,6 uur (3 dagen) per 
week in 2023, oftewel 0,6 FTE, op freelance basis of in dienst. In 2024 kan dit worden uitgebreid naar een 
fulltime functie.  
 
In je rol als medewerker marketing en communicatie: 

  
- ben je verantwoordelijk voor de implementatie van het marketing en communicatiebeleid en het 

PR-plan, en voor de productie van alle publiciteitsuitingen in het kader van de activiteiten van de 
IABR; 

- werk je onder de verantwoordelijkheid van het Hoofd Marketing- en Communicatiestrategie; 
- schrijf je communicatieteksten en maak je content voor onder meer persberichten, 

nieuwsbrieven, website en social media; 
- doe je de voorbereiding en begeleiding van de (drukwerk)planning voor de publiekscampagne; 

- stel je mailings op en verstuur je deze; 

- ontwikkel je een  social media strategie; 

- houd je de online kanalen bij; 

- monitor je de social media en website (Google analytics); 

- werk je aan het publieksonderzoek; 

- ondersteun je bij persvragen en bij de organisatie van persontvangsten. 

 
In 2023 zal een groot deel van de werkzaamheden betrekking hebben op de implementatie van onze 
nieuwe huisstijl en nieuwe organisatie website. In 2024 zal de focus liggen op de volgende biënnale. 
 
Wat verwachten wij van jou? 
Je bent creatief, werkt precies en schakelt snel. Plannen en organiseren staan hoog op je 

competentielijst. Je bent hands-on, geïnteresseerd in stedelijke dynamiek, ruimte en architectuur. Je 

hebt ervaring met het werken in de culturele sector en met evenementencommunicatie. lever je 

Tenslotte ben je vanaf 1 april 2023 beschikbaar voor 21,6 uur per week. 

Daarnaast heb je: 

- HBO werk- en denkniveau; 

- Heb je minimaal drie jaar relevante werkervaring; 

- Heb je aantoonbare ervaring met online communicatie, content maken en Google analytics; 

- Heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en een vlotte pen; 

- Ben je communicatief vaardig; 

- Heb je een proactieve instelling. 
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Wat bieden wij jou? 
- Een unieke omgeving, in een rijk netwerk van samenwerkingspartners 
- Een baan voor 21,6 uur in de week in 2023, en op fulltime basis in 2024 
- Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie, passend voor een middelgrote 

culturele organisatie en afhankelijk van ervaring  
 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur dan uiterlijk 12 maart 2023 je CV en motivatie als bijlage bij een mail naar kantoor@iabr.nl met in 
het onderwerp “Sollicitatie Medewerker Marketing en Communicatie”.  
 
Gesprekken vinden plaats in de week van 20 maart 2023, de functie start op 1 april 2023. 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met Vivian Ammerlaan via kantoor@iabr.nl of 010 - 206 0033. 
 
Voor meer informatie over de IABR kijk je op www.iabr.nl  
 
 
Over de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, agendeert het cultureel maatschappelijk belang van 
architectuur, landschap en stedenbouw. Als kennis- en culturele instelling draagt IABR bij aan het 
genereren van besef dat de kracht van ontwerp, ontwerpend onderzoek en verbeelding onontbeerlijk zijn 
bij het aangaan van onze hedendaagse opgave.  
 
De IABR heeft zich verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en aan de 
doelen geformuleerd in het klimaatverdrag van Parijs en wil haar bijdrage leveren aan het oplossen van 
de grote opgave waarvoor we met elkaar staan.  
 
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. 
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