
 

 

STUDIO ROOSEGAARDE ZOEKT ERVAREN PROJECTLEIDER 
 
Bij Studio Roosegaarde werkt ontwerper Daan Roosegaarde met zijn team van specialisten aan de 
landschappen van de toekomst. We zijn ambitieus, gedreven en bereid om hard te werken en veel te 
leren. Elk project vraagt namelijk om een andere aanpak. Wat ons hele team gemeen heeft, van 
ontwerper, bioloog, ingenieur, programmeur, business developer tot event planner, is toewijding en 
focus om de wereld een update te geven. Wij vinden dat de wereld meer verbeeldingskracht en 
positieve actie nodig heeft. Daarom stellen wij onszelf vragen als: Hoe kunnen we de 8 miljoen kilo 
ruimteafval upcyclen? En Hoe kunnen we een plek in de stad maken zonder luchtverontreiniging? Dit 
is de basis van alle projecten die wij doen: durven dromen en die dromen vervolgens waarmaken. 
‘Kan niet’ en ‘mag niet’ zijn daarom voor ons nietszeggend, want als we het kunnen bedenken, dan 
moeten we het ook kunnen maken. Bekende projecten zijn het onder andere het opruimen van 
ruimteafval in ons Space Waste Lab, het Smog Free Project en Waterlicht. Meer informatie over onze 
Studio vind je op www.studioroosegaarde.net. 
 
WIE | PROJECTLEIDER 
Vanwege een sterk groeiend aantal projecten zoeken wij per direct een ervaren projectleider. Als 
projectleider word je verantwoordelijk voor uitvoeringen van bestaande en nieuwe kunst- en 
designprojecten. Je beschikt over organisatorische vaardigheden en hebt op artistiek niveau 
affiniteit met de projecten. Je houdt altijd overzicht, je bent gedreven, gewend aan lange dagen, 
zelfstandig, daadkrachtig en werkt oplossingsgericht. We zoeken een duizendpoot die 
bijvoorbeeld ervaring heeft met het zelfstandig organiseren van projecten dan wel evenementen. 
In het bijzonder het logistieke proces, contacten management en aansturen van leveranciers. Je 
bent bereid zowel de operationele sturing op je te nemen als ook zelf hands-on mee te werken in 
de voorbereiding en gedurende het project.  
 
WAT | WIJ VERWACHTEN 

• Bij alles wat wij vormgeven ligt de focus op gedrag en atmosfeer. Ervaring met het 
begeleiden van interactieve ruimtelijke projecten is dan ook een pre; 

• Direct leidend in de creatieve en technische begeleiding van onze projecten; 
• Gevoel voor detail in planning, budget en uitvoering; 
• Representatief, flexibel, gestructureerd, vindingrijk en creatief; 
• Heeft ervaring en kan werken met strakke deadlines en veeleisende klanten; 
• Bereid om veel internationaal te reizen en projecten op locatie aan te sturen; 
• Sterke sociale en communicatieve skills waarmee je duidelijk en overtuigend ideeën kan 

overbrengen; 
• Perfecte beheersing van Nederlands en Engels; 
• In het bezit van een rijbewijs B; 
• Per direct inzetbaar. 

WAT | WIJ BIEDEN 
• High-end projecten in binnen- en buitenland met veel vrijheid in de aanpak en invulling; 
• De unieke kans om deze projecten te begeleiden en te realiseren; 
• Fulltime (tijdelijk dienstverband of ZZP mogelijk); 
• Een passende vergoeding; 

 
Stuur een mail met je motivatie, CV en portfolio naar: Bastiaan van der Sluis | 
work@studioroosegaarde.net 


