Architectuurcentrum Amsterdam

Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) is al ruim vijfendertig jaar een
ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw
en landschapsontwerp in de Amsterdamse Metropoolregio. We signaleren en
onderzoeken de ruimtelijke en sociale veranderingen in de stad, en kijken we naar
de rol die ontwerpers kunnen spelen bij het maken van een toegankelijke, eerlijke,
betaalbare en duurzame stad voor iedereen .
Arcam heeft plek voor een:

Programmamaker

0,8 fte / 4 dagen per 1 januari 2023
We zijn op zoek naar een nieuwgierige, hands-on Programmamaker met grote
affiniteit voor architectuur en (de regio) Amsterdam. In deze rol doorgrond je de
ruimtelijke opgaven waar de stad voor staat, en de politieke en sociale context
daarvan. Je maakt programma’s rondom de grote vraagstukken van de gebouwde
stad: nieuwe wijken, transformatie, transities, betaalbaarheid, groen, mobiliteit,
representatie en meerstemmigheid. Zo draag je bij aan informatievoorziening en
publiek debat enerzijds, en vakinhoudelijke kennis- en netwerkstructuren
anderzijds.
Programmamaker
In de functie van Programmamaker organiseer je debatten, symposia, lezingen,
tentoonstellingen, publicaties en evenementen. Je hebt inzicht in wat
(vak)inhoudelijk interessant, relevant, actueel is, en tegelijkertijd aantrekkelijk voor
bewoners, toeristen en de vakgemeenschap. Daarnaast heb je oog voor financiële
haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid.
WAT GA JE DOEN?
• je bedenkt en stelt programma’s samen, trekt relevante netwerken en
sponsors aan en je stelt begrotingen op.
• je plant, organiseert en produceert programma’s, onderhoudt contact met
partners en stakeholders en bewaakt budgetten.
• je ondersteunt in de communicatie. Je draagt bij aan het overbrengen van
de programma’s aan een breed publiek en hebt daarbij oog voor de
onderbelichtte stemmen in het veld.
• je voert algemene kantoorwerkzaamheden uit ten behoeve van de
algemene bedrijfsvoering.
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JIJ BENT:
• iemand met een afgeronde opleiding die aansluit bij het werkveld van
Arcam, zoals Architectuur(geschiedenis), Erfgoedstudies, Sociale
Geografie, Planologie, Culturele Studies, Future Planet
Studies, Urban Studies, Smart City Architecture, Transitiewetenschappen,
Politicologie, Klimaatstudies, Filosofie, XR/VR/AR, datavisualisatie,
Stedenbouw, Landschapsarchitectuur
• woonachtig in de Metropoolregio Amsterdam en weet je weg te vinden in
het domein architectuur
• een dynamische organisator en goed in staat zelfstandig te werken
• geïnteresseerd om zowel praktische als inhoudelijke taken uit te voeren
• in het bezit van goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands, en bij voorkeur ook een
zekere bedrevenheid in een tweede taal, zoals Engels, Arabisch, Turks, etc.
• flexibel: en deel van ons programma vindt plaats in de avonduren en in
weekenden; bereidheid om op onregelmatige uren te kunnen en willen
werken is noodzakelijk.
WAT BIEDEN WIJ?
• veel ontwikkelingsmogelijkheden met veel ruimte voor eigen inbreng,
innovatie, reflectie, en een verfrissende, multidisciplinaire werkwijze
• een betrokken, deskundig en slagvaardig klein team met een open
werksfeer
• een 32-urige werkweek
• een jaarcontract met de intentie dit om te zetten in een vast contract
• een salaris in schaal 8 van Arcam’s eigen loongebouw (€ 2.716 - € 3.496),
afhankelijk van kennis en ervaring
De procedure
Ben je enthousiast en voldoe je aan het profiel, mail dan je motivatie met CV naar
Sawitri Chandie Shaw via sawitri@arcam.nl. Reacties dienen uiterlijk woensdag 14
december 2022 bij ons binnen te zijn.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland voor dinsdag 20 december (eerste ronde)
en vrijdag 23 december (tweede ronde) 2022. Aanstelling per januari 2023.
Arcam streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de
maatschappij. We zoeken nadrukkelijk naar een persoon die de diversiteit van
onze huidige teamsamenstelling vergroot.
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