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DE STAGE STAGIAIR GEZOCHT – ROOFTOP REVOLUTION AMSTERDAM 
Je werkt mee aan de ontwikkeling van onze organisatie en ondersteunt zowel inhoudelijk bij projecten als bij 

de business development. Past dit bij jou, heb jij affiniteit met groen, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling 

en lijkt het je leuk in een startup omgeving te werken? Dan zoeken wij jou!  

Rooftop Revolution realiseert samen met bewoners, eigenaren, bedrijven, overheden en natuurorganisaties 

nieuwe natuurgebieden, midden in Nederlandse steden. Als stagiair(e) bij Rooftop Revolution maak je 

onderdeel uit van een klein en jong team, leer je door te doen en ben je betrokken bij allerlei 

werkzaamheden, zoals:  

• Klantcontact;  

• Onderzoek; 

• Conceptvorming;  

• Acquisitie; 

• Inhoudelijke analyse en  

• Het opstellen van adviesrapportages. 

 

WAT WIJ ZOEKEN 

Wij zoeken een enthousiaste student die ons team komt versterken, die:  

• Een HBO/WO-opleiding bedrijfskunde of vergelijkbaar volgt, of onlangs is afgestudeerd; 

• Relevante ervaring heeft opgedaan in de vorm van stages, bestuurservaring of projecten; 

• Vier of vijf dagen à 8 uur per dag beschikbaar is; 

• Beschikbaar is vanaf september 2022 gedurende 6-9 maanden; 

• Een analytische en klantgerichte werkwijze heeft of wil ontwikkelen; 

WAT WIJ BIEDEN 

Naast een bescheiden stagevergoeding bieden wij: 

• Een werkervaringsplek met veel ruimte voor eigen initiatief; 

• Een werkplek in het mooiste gebouw van Amsterdam, het KIT (Het Tropeninstituut) 

• Een dynamische, informele werksfeer in een enthousiast team; 

• De kans jouw expertise in te zetten voor een duurzame wereld.  

INTERESSE? 

We ontvangen graag je CV en korte motivatiebrief (max 1 A4) via info@rooftoprevolution.nl. Geschikte 

kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.  

OVER ROOFTOP REVOLUTION 

Rooftop Revolution is een non-profit organisatie met één missie: geen dak onbenut! We adviseren bedrijven 

hoe zij aan de slag kunnen gaan met het verduurzamen van daken, ondersteunen overheden in hun 

klimaatadaptatie ambitie en helpen “daklozen” om hun uitzicht te verbeteren. Zo brengen we de natuur 

terug in de stad en maken we onze steden leefbaar, gezond en klaar voor de toekomst!  

Meer weten? Kijk op onze website:   
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