
  

Heb jij affiniteit met groen, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling en lijkt het je leuk in 
gebruiken om events te organiseren, inspirerende content te creëren en de groene daken 
revolutie verder te ontketenen? 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 team, leer je door te doen en ben je betrokken bij 
allerlei werkzaamheden, zoals:  

• Ondersteunen van duurzame dakprojecten en lokale wijkaanpak; 
• Ondersteuning in projectcommunicatie: content creëren en activaties bedenken waarmee 

we meer zichtbaarheid kunnen geven aan onze projecten, zowel nationaal als internationaal; 
• Je draait mee in het team en verricht afwisselende werkzaamheden.  

 
WAT WIJ ZOEKEN 
Wij zoeken een enthousiaste student die ons team 4 tot 6 maanden komt versterken (startdatum in 
overleg), die:  

• Een HBO/WO-opleiding volgt, bij voorkeur derdejaars student, of onlangs afgestudeerd; 
• Relevante ervaring heeft opgedaan in de vorm van stages, bestuurservaring of projecten; 
• Vier dagen à 8 uur per dag beschikbaar is; 
• Communicatief sterk is; je ontwikkelt communicatie-uitingen zoals nieuwsbrieven, content 

voor de website en beheert sociale media; 
• De Nederlandse taal goed beheerst; 

 
WAT WIJ BIEDEN 
Naast een stagevergoeding bieden wij: 

• Een werkervaringsplek met veel ruimte voor eigen initiatief; 
• Een leeromgeving waarin ook je persoonlijke ontwikkeling centraal staat; 
• 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 op ons kantoor.  
 

OVER ROOFTOP REVOLUTION 

De missie van Rooftop Revolution is: elk dak benut. Als stichting willen 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). 

STAGAIR GEZOCHT  
ROOFTOP REVOLUTION 
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