
 

DE TOFSTE STAGEPLEK VAN AMSTERDAM  

 

Amsterdam wat ben je mooi! Onze hoofdstad is een geweldige stad om te wonen, te werken en te 
recreëren. En dat is te merken aan de toenemende drukte in de stad. Om Amsterdam en andere steden in 
Nederland in de toekomst leefbaar te houden, zal er ruimte moeten komen voor innovatieve vormen van 
mobiliteit.  

Birò is zo’n vorm en combineert het praktische van een scooter met het comfort van een auto. Ontworpen 
om een bijdrage te leveren aan een leefbare en duurzame stad. Slim, compact en het perfecte alternatief 
voor de auto. Want door de compacte afmetingen neemt Birò minder ruimte in binnen het straatbeeld, 
zorgt het voor minder files en opstoppingen, houdt het inwoners mobiel en is er meer ruimte voor 
openbaar groen. 

Bovendien is Birò	100% elektrisch en uitstootvrij, waardoor het bijdraagt aan een schone en stille 
leefomgeving. Een innovatief platform maakt het mogelijk de voordelen van Birò te delen met buren, 
vrienden of collega’s. Inmiddels kent Birò een enthousiaste schare gebruikers en dit aantal groeit 
wekelijks.  
 
Maar zoals met alles wat nieuw is, hebben we ook met Birò de nodige uitdagingen. Meningen van 
stadsbewoners, een gemeentelijk beleid en landelijke wetgeving om er eens een paar te noemen. Omdat 
mobiliteit en een leefbare stad nu eenmaal hand in hand gaan en hoog op de agenda staan van diverse 
stakeholders. Om ons op dit vlak te ondersteunen zijn we per direct op zoek naar een: 

 

Stagiair Marketing & Communicatie 

 
Wil je tijdens je stage graag bijdragen aan de ontwikkeling van slimme duurzame mobiliteit en van Birò een 
geaccepteerde mobiliteitsoplossing maken? Met een jong, professioneel en gedreven team van collega’s werk je 
aan het verder ontwikkelen van ons merk, campagnes en alles wat hierbij komt kijken. 

Ben je niet alleen een denker, maar zeker ook een doener? Wil je leren en ook laten zien wat kunt? Ben je assertief 
en heb je een goed gevoel voor humor? Ben je goed met taal en social media? Dan zijn we op zoek naar jou!  

Mail je CV, motivatie en alle overige zaken waarvan jij denkt dat die ons kunnen overtuigen dat jij de juiste 
persoon voor de job bent naar jobs@biro.nl . We zien uit naar je reactie en nemen na ontvangst van je sollicitatie 
spoedig contact met je op.  

Birò Nederland 
Rozengracht 145 
1016LW Amsterdam 
 
020 846 05 49 
amsterdam@biro.nl 


