	
  
	
  
zoekt een
PROJECTLEIDER HOOFDTENTOONSTELLING IABR–2014
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) zoekt een
PROJECTLEIDER (M/V) voor de hoofdtentoonstelling van de zesde
editie, IABR–2014– URBAN BY NATURE– die opent in mei 2014 in alle
zalen van De Kunsthal Rotterdam.
De projectleider is verantwoordelijk voor de realisatie van de
hoofdtentoonstelling en van de direct daaraan gerelateerde projecten zoals de
opening en het publiek programma.
Belangrijkste taken van de projectleider zijn:
• planning en organisatie van de bovengenoemde activiteiten alsmede
controle op de uitvoering, de logistiek en het taakstellend budget;
• het daartoe in overleg met de directie opstellen van een projectplan in
goede afstemming met de curator en de tentoonstellingsvormgever;
• het aansturen en begeleiden van het productieproces in goede
afstemming met de tentoonstellingsvormgevers, en met interne
projectmedewerkers en die van derde partijen;
• onderzoek naar financiële, productionele en technische haalbaarheid
en consequenties van specifieke voorstellen voor inrichting en
vormgeving van de tentoonstelling, in samenspraak met de
tentoonstellingsvormgevers;
• bewaken en tijdig opleveren van alle (deel)projecten;
• (deel)budgetbewaking en regelmatige financiële rapportage;
• organiseren en bewaken van de projectcommunicatie, intern zowel als
met de directe partners (met name de curator, de vormgever, de
projectleider Kunsthal, e.a.);
• voorbereiden van overeenkomsten met derden en het aansturen van
de daaruit voortkomende samenwerkingsverbanden;
• voorbereiden van administratieve verslaglegging, en verzorgen van
voortgangsrapportages en eindverslag.
Verantwoordelijkheidsgevoel en een zelfstandige werkhouding is een
vereiste.
De IABR zoekt iemand die:
• aantoonbare ervaring heeft met het produceren en aansturen van grote
tentoonstellingen in zowel logistieke als budget-bewakende zin;
• over goede beheersing beschikt van de Nederlandse en Engelse taal;
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een resultaat- en doelgerichte werkhouding heeft en aantoonbaar
beschikt over kennis van en ervaring met genoemde
verantwoordelijkheidsgebieden in een (middel)grote culturele
organisatie en die over een goed en relevant netwerk beschikt, met
name in Rotterdam;
ondernemend, proactief en projectgericht kan functioneren;
over sterke communicatieve en sociale vaardigheden beschikt en
anderen kan stimuleren;
bekend is met de culturele evenementensector, met de mensen die
daar werken en met de manier waarop daar gewerkt wordt: géén 9-to-5
mentaliteit, groot doorzettingsvermogen, wanneer nodig de bereidheid
tot werken in avonden en weekenden;
resultaat– en doelgerichte werkhouding, stimulerend;
woonachtig is in Rotterdam.

De projectleider rapporteert rechtstreeks aan de directeur.
Het betreft in eerste instantie een part time contract, van 1 september tot 1
december 2013, en een full time contract van 1 december 2013 tot 1 juli 2014.
Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met
Eva Vrouwe, IABR, 010 – 2060033.
Een CV, vergezeld van een korte sollicitatiebrief, kan tot uiterlijk vrijdag 12 juli
worden gestuurd naar kantoor@iabr.nl, t.a.v. de directeur, George Brugmans.

Meer informatie over de IABR op www.iabr.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

