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International	Film	Festival	Rotterdam	presenteert	jaarlijks	een	12	daags	festival	met	een	zeer	
divers	 filmprogramma	 van	honderden	 filmische	werken,	 die	 samen	met	 de	 aanwezigheid	 van	
een	 omvangrijk	 festivalpubliek	 (329.000	 bezoeken	 in	 2018)	 en	 zo'n	 2500	 nationale	 en	
internationale	 filmprofessionals	 (regisseurs,	 filmproducenten,	 journalisten)	 Rotterdam	 in	 een	
opwindende	filmstad	veranderen.		
Daarmee	staat	IFFR	voor	de	kracht	en	impact	van	onafhankelijke	film(kunst)	en	filmmakers.	We	
stimuleren,	coachen,	financieren,	distribueren	en	ondersteunen	filmmakers	via	het	Hubert	Bals	
Fonds	 (HBF),	 ons	 jaarlijkse	 co-productiemarkt	CineMart	en	 tal	 van	 trainingen	 voor	 filmmakers	
via	het	Rotterdam	Lab.	Door	een	groots	 festival	 te	organiseren	en	evenementen	door	het	 jaar	
heen	 creëren	 we	 een	 podium	 voor	 filmmakers	 om	 hun	 (levens)werk	 aan	 een	 breed	 en	
gevarieerd	 publiek	 te	 tonen.	 Hierbij	 gaat	 IFFR	 uitdagingen	 niet	 uit	 de	 weg	 en	 stelt	 met	 een	
spraakmakende	&	uitdagende	programmering,	maatschappelijke	spanningsvelden	aan	de	kaak.	

IFFR	 zoekt	 een	 bevlogen,	 professionele,	 cinema-minnende	 Managing	 Director	 (Zakelijk	
Directeur).	De	Managing	Director	verbindt	de	kernwaarden	van	IFFR	vanuit	de	organisatie	met	
het	culturele	veld	en	het	publiek.		

De	Managing	 Director	 (Zakelijk	 Directeur)	 vormt	 samen	 met	 de	 Festival	 Director	 (zijnde	 de	
Algemeen	 en	 Artistiek	 Directeur)	 de	 directie/het	 bestuur	 van	 Stichting	 International	 Film	
Festival	 Rotterdam	 (IFFR).	 De	 directie/het	 bestuur	 is	 verantwoordelijk	 voor	 [i]	 de	 leiding	 en	
beleidsuitvoering	[ii]	het	opstellen	van	een	beleidsplan	en	jaarlijkse	begroting	en	[iii]	rapportage	
en	verantwoording	aan	de	Raad	van	Toezicht	(RvT).		

De	Managing	Director	is	verantwoordelijk	voor: 	

Beleid	en	Strategie:	
- ontwikkeling	en	het	bewaken	van	het	zakelijk	beleid,	i.e.	de	cultuurpolitieke	en	financiële	

strategie	van	IFFR	en	de	schriftelijke	inbreng	daarvan	binnen	beleids-	en	jaarplannen;		
- vormgeven	 aan	 de	 positionering	 en	 uitstraling	 van	 IFFR	 in	 het	 (film-)	 culturele	 veld	 in	

samenspraak	met	de	Artistiek	Directeur;	
- vertegenwoordiging	van	IFFR	op	zakelijk	vlak;	
- opstellen	van	jaarverslagen;	
- per	 kwartaal	 inzicht	 geven	 in	 de	 financiële	 stand	 van	 zaken	 en	 het	 opstellen	 van	

prognoses	ten	behoeve	van	de	Raad	van	Toezicht.	

	Zakelijk:		
- onderhouden	 van	 externe	 contacten	 met	 subsidiegevers,	 partners	 en	 sponsoren	 en	

andere	relevante	organisaties;		
- verwerven	 van	 (extra)	 financiering	 voor	 de	 uitvoering	 van	 de	 algemene	 en	 artistieke	

plannen,	 inclusief	de	benadering	van	potentiële	 samenwerkingspartners,	 sponsoren	en	
fondsen;	

- initiëren,	 en	 onderhouden	 van	 samenwerkingsverbanden	 met	 andere	 (culturele)	
partnerorganisaties	met	 name	 in	 Rotterdam	 op	 het	 gebied	 van	 o.a.	 programmatische	
samenwerking,	educatie,	doelgroepen	beleid	en	diversiteit	&	inclusiviteit.	
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Organisatie:	

- inrichting	 van	 de	 dagelijkse	 organisatie,	 inclusief	 de	 bewaking	 van	 de	 organisatie-	 en	
overlegstructuur;		

- opstellen	 van	 begrotingen en	 het	 toedelen	 van	 het	 budget	 naar	 de	 verschillende	
budgethouders	binnen	IFFR;	

- bewaking	van	de	budgets,	o.a.	door	regelmatig	overleg	met	de	budgethouders;		
- bewaking	van	het	personeelsbeleid	en	fungeren	als	eerste	aanspreekpunt	van	de		

personeelsvertegenwoordiging;	
- sluiten	van	arbeidsovereenkomsten,	 incl.	het	 vaststellen	van	 taakomschrijvingen	en	de	

contractvorming;	
- dagelijks	aansturen	van	de	afdelingen	Finance,	Development,	Productie,	Educatie,	 IT	&	

digitale	 innovatie,	 Human	Resources,	 als	 ook	 in	 samenspraak	met	 de	 Festival	 Director	
Marketing	&	Communicatie,	nationale	en	internationale	PR	inclusief	pers;	

Wij	zoeken	een	gedreven	Managing	Director	met	affiniteit	voor	(auteur)	cinema.	Deze	persoon	
beschikt	verder	over:	
	

- een	aantoonbaar	HBO+/WO	werk	en	denkniveau;	
- relevante	ervaring	in	een	vergelijkbare	rol	binnen	een	(culturele)	organisatie;	
- financieel	inzicht		
- sterke	onderhandelingsvaardigheden;	
- uitstekende	 communicatie	 vaardigheden	 en	 goede	 mondelinge	 en	 schriftelijke	

beheersing	van	het	Nederlands	én	Engels;	
- een	relevant	netwerk	in	de	culturele	sector,	liefst	in	Rotterdam.	

	
Overige	competenties:	

- daadkrachtig	
- verbindend	
- zelfstandig	
- integer		
- stressbestendig	
- met	oog	voor	de	mens	en	liefde	voor	cultuur	

	
	
Aanbod	en	Procedure	
De	functie	van	Managing	Director	 is	gebaseerd	op	een	fulltime	dienstverband.	Wij	bieden	een	
marktconform	salaris.	
	
Sollicitaties	 worden	 vertrouwelijk	 en	 discreet	 behandeld	 en	 kunnen	 worden	 ingediend	 via	
www.iffr.com/vacatures.	Reageren	kan	tot	en	met	27	mei	aanstaande.		
De	selectiegesprekken	zullen	vanaf	4	juni	plaatsvinden.	Een	assessment	kan	deel	uitmaken	van	
de	sollicitatieprocedure.	Het	is	de	intentie	om	de	procedure	uiterlijk	medio	juli	2018	af	te	
ronden.	
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De	 contactpersoon	 voor	 de	 sollicitatieprocedure	 of	 overige	 vragen	 is	 Soraya	Wielzen,	 Hoofd	
Human	Resources	bereikbaar	via	vacaturezakelijkdirecteur@iffr.com.	
	
We	kijken	uit	naar	je	reactie!	
	
IFFR	hecht	waarde	aan	een	divers	personeelsbestand	en	wil	dit	ook	zichtbaar	uitdragen.	

International	 Film	 Festival	 Rotterdam	(IFFR)	 is	 one	 of	 the	 largest	 cultural	 events	 in	 the	
Netherlands,	and	one	of	the	biggest	audience-oriented	film	festivals	in	the	world,	offering	a	high	
quality	line-up	of	fiction	and	documentary	feature	films,	short	films,	exhibitions,	performances,	
masterclasses	 and	 talkshows.	 IFFR	 actively	 supports	 new	 and	 adventurous	 filmmaking	 talent	
through	 numerous	 initiatives	 for	 film	 professionals	 including	 co-production	market	 CineMart,	
BoostNL	 the	 Hubert	 Bals	 Fund,	 the	 Frameworks	 grants	 programme	 and	 Rotterdam	 Lab.	 IFFR	
takes	place	from	Wednesday	23	January	to	Sunday	3	February	2019.		

More	information	can	be	found	at	IFFR.com.	

	


