social Media/communicatie STAGE @ ROOFTOP REVOLUTION
STAGIAIR GEZOCHT – ROOFTOP REVOLUTION AMSTERDAM
Ben jij een kei in (short) copy, ken jij de online wereld op je duimpje en weet jij precies hoe je verschillende
doelgroepen kan bereiken? Kom dan ons team versterken!
Bij stichting Rooftop Revolution zijn we dagelijks met zo’n 10 kenners bezig met het inspireren en motiveren
van dakeigenaren om hun dakoppervlak duurzaam te vergroenen. We werken met en voor
vastgoedeigenaren, gemeentes en particulieren. We doen onderzoek, begeleiden projecten en
organiseren ook toffe events. Krachtige communicatie en supergoede social media horen bij onze missie.
Daarom zoeken wij een ondernemend en initiatiefrijk persoon die ons team, en met name onze
communicatieadviseur, helpt de dagelijkse communicatiezaken te organiseren. En bovenal onze social
media kanalen door middel van scherpe copy en bijzonder beeld naar een hoger niveau tilt!

JIJ HEBT…
•
•

Social Media-skills waar je u tegen zegt!
Een creatief brein en bent in staat om content ideeën te bedenken;

•

Ervaring met illustraties en/of grafische elementen, zoals Adobe Photoshop en Adobe Premiere Pro;

•

Behendigheid in WordPress en websitedesign;

•
•
•
•
•

Een foutloos Nederlands schrift;
Ook een goede Engelse pen;
Geen moeite met hybride werken;
Zin om aan de slag te gaan voor een jonge, innovatieve start up;
Affiniteit met duurzaamheid, nature based solutions en stedelijke vergroening.

JIJ BENT…
•
•
•
•
•

Een HBO- of WO-er die een opleiding volgt of heeft afgerond in de richting van communicatie,
advertising, promotie, of marketing.
Bij voorkeur iemand die in de laatste fase van zijn/haar studie zit
Idealiter iemand die al werkervaring heeft opgedaan als (communicatie)medewerker of stagiair
Minimaal drie dagen per week à 8 uur per dag beschikbaar is;
Het liefst per 1 augustus beschikbaar voor een duur van 4 - 6 maanden.

WAT GA JE DOEN?
Als social media/communicatie stagiair(e) bij Rooftop Revolution ben je onderdeel van een klein, gedreven
team, leer je veel, vaak door te doen en buig je je over de volgende werkzaamheden:
• Ondersteuning in projectcommunicatie: content creëren en activaties bedenken waarmee we meer
zichtbaarheid kunnen geven aan onze projecten, zowel nationaal als internationaal;
• Content creatie: leuke inspirerende teksten schrijven voor social media, websites en nieuwsbrief;
• Beheer online mediakanalen;
• Content beheer en analyse: het bijhouden van inspirerend en relevant nieuws en het analyseren van
onze middelen en kanalen;
• Website updaten en beheren in WordPress;
• Meedraaien bij de productie van evenementen;
• Bijspringen en -leren daar waar het nodig is!

WIJ BIEDEN…
Naast een stagevergoeding bieden wij:
• Een zelfstandige werkervaringsplek met veel ruimte voor eigen initiatief;
• Een leeromgeving waarin ook je persoonlijke ontwikkeling belangrijk is;
• Een of meerdere dagen een werkplek in het mooiste gebouw van Amsterdam, het KIT (Het
Tropeninstituut);
• Een dynamische, informele werksfeer in een enthousiast team;
• Regelmatig inspirerende en leerzame lunchsessies en borrels;
• De kans jouw expertise in te zetten voor een duurzame wereld!

INTERESSE?
We ontvangen graag uiterlijk 19 juli je cv en korte motivatiebrief (max 1 A4) via info@rooftoprevolution.nl.
Daarnaast willen we ook graag een zelfgemaakte post van jou ontvangen (tekst en beeld) die we zo
kunnen plaatsen op de social media kanalen van Rooftop Revolution! Geschikte kandidaten worden
uitgenodigd voor een gesprek online of op kantoor.

OVER ROOFTOP REVOLUTION
De missie van Rooftop Revolution is: elk dak benut. Als stichting wilen wijl meer natuur naar de stad brengen
door het grootste braakliggende terrein van de stad te benutten: het dakoppervlak. In Nederland ligt meer
dan 400 km² plat dak, zo’n 60.000 voetbalvelden. Kansen genoeg dus. Rooftop Revolution adviseert VvE’s,
woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers, maar ook particulieren over het verduurzamen van daken.
Ze ondersteunt overheden in het formuleren en behalen van hun doelstellingen op het gebied van een
klimaatbestendige stad. En helpt gemeenten die hun inwoners op een grootschalige manier wil mobiliseren
om hun dak of het dak waar zij op uitkijken te vergroenen. Lees meer op onze website:
www.rooftoprevolution.nl en volg ons op (social) media: (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram & YouTube).

