
stagiair gezocht 
Rooftop Revolution
Heb jij affiniteit met duurzaamheid en 
innovatieve projecten en vind je het 
leuk om in een startup omgeving te 
werken? Dan zoeken wij jou! 

Rooftop Revolution gebruikt crowdfunding en 
crowdsourcing om groene daken aan te leggen 
op plekken waar dat tot voor kort niet lukte. Samen 
met bewoners, eigenaren, bedrijven, overheden en 
natuurorganisaties realiseren we zo onze droom: nieuwe 
natuurgebieden maken, midden in Nederlandse steden. 
Als stagair(e) bij Rooftop Revolution leer je door te doen 
en ben je actief betrokken bij allerlei werkzaamheden, 
zoals: 
• Ondersteunen bij het opstarten en realiseren van 

dakprojecten in een nieuwe, nog te bepalen, stad 
• On- en offline communicatie: social media, website, 

nieuwsbrief, evenementen 
• Betrekken en enthousiasmeren van stakeholders zoals 

bewoners, partnerorganisaties en overheden
• Bijdragen aan het ontwikkelen van verdienmodel en 

strategie 
• Voorbereiden van presentaties, vergaderingen, 

bijeenkomsten. 

Functie-eisen
We zoeken een enthousiaste stagiair(e) die ons team zo 
snel mogelijk voor minimaal minimaal vier maanden komt 
versterken, met: 
• HBO/WO achtergrond in bijvoorbeeld Bouwkunde 

of Planologie, bij voorkeur derdejaars of ouder, of 
onlangs afgestudeerd

• Relevante ervaring in de vorm van stages, 
bestuurservaring, projecten etc.

• Dagelijkse aanwezigheid op kantoor in Amsterdam
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en 

beheersing van de Nederlandse taal
• Goede grafische vaardigheden (o.a. Adobe Creative 

Suite) is een pré

Ons aanbod
Naast een passende vergoeding bieden wij:
• Een zelfstandige stage met veel ruimte voor eigen 

initiatief
• Een dynamische, informele werksfeer
• Een leeromgeving waarin ook je persoonlijke 

ontwikkeling centraal staat
• De kans een nieuwe onderneming helpen 

ontwikkelen.

Interesse?
We ontvangen je CV en korte motivatiebrief (max 1 A4) 
via maaike@rooftoprevolution.nl. De deadline is 3 februari 
2017. Geschikte kandidaten worden direct uitgenodigd 
voor een gesprek. 

rooftop revolution
Rooftop Revolution is een non-profit organisatie die 
complexe daken groen maakt. We bieden hiervoor 
een crowdfunding en crowdsourcing platform, tools en 
‘op maat dakbegeleiding’. Zo brengen we verdwenen 
natuur terug in de stad, waar veel mensen vervolgens van 
kunnen genieten. We startten in 2016 in Amsterdam en 
gaan in 2017 uitbreiden naar ten minste één andere stad 
in Nederland. Rooftop Revolution is gestart als gezamenlijk 
initiatief van De Gezonde Stad en De Groene Grachten 
en is inmiddels een zelfstandige organisatie. 

www.rooftoprevolution.nl


