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Afstudeerstage op gebied van duurzaamheid 

Heb jij een technische studieachtergrond en affiniteit met het bepalen van de klimaatimpact  

van producten en diensten? Ben je een initiatiefnemer, goed in Excel en wil je jouw kennis 

vergroten op het gebied van organisatie-voetafdrukken en LCA's? Dan is deze afstudeerstage  

echt iets voor jou! 

Bij Climate Neutral Group zijn we op zoek naar een masterstudent die wil afstuderen én 

werkervaring op wil doen. In overleg met je begeleider zoeken we met jou naar een onderzoek dat 

past bij onze werkzaamheden en bij jouw voorkeuren. Daarnaast bieden we je de kans om onze 

klanten te helpen met het verduurzamen van hun organisaties. Zo kun je bij een veelheid aan 

bedrijven kijken wat er nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. Daarmee lever je direct een 

bijdrage aan een groenere wereld!  

Duur van je stage 

Gedurende minimaal 4 tot maximaal 6 maanden profiteer je van de kennis en ervaring van je 

collega’s uit het Consultancy team op het gebied van carbon footprinting, LCA’s en 

reductiestrategieën. En natuurlijk kun je met deze stage goed voorsorteren op je carrière, wellicht 

zelfs bij de Climate Neutral Group.  

Waar en wanneer 

Startdatum:  zo snel mogelijk, maar uiterlijk per 1 februari 2022 

Vergoeding:   € 500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week 

Locatie:  hybride (op kantoor in Utrecht & vanuit huis) 
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Over Climate Neutral Group 

Sinds 2002 zijn wij koplopers in klimaatneutraal ondernemerschap. Ons doel is om bedrijven naar 

Zero CO2-uitstoot in 2050 te begeleiden. Met erkende methodes maken we de resultaten 

geloofwaardig en transparant. We laten organisaties doen waar ze goed in zijn: binnen de grenzen 

van de planeet, met betekenis en waarde. 

Sollicitatieprocedure en contact 

Stuur je CV en een motivatiebrief, met als onderwerp ‘stage consultancy’ naar 

internship@climateneutralgroup.com. We leggen je tijdens de procedure ook een case voor, om te 

zien wat je kennisniveau is en om je zelfredzaamheid te toetsen. Mocht je voorafgaand vragen 

hebben, dan kan je contact opnemen met Wopke Geurts via +31(0)30 2496174. 

We hopen je snel te zien voor een gesprek bij ons op kantoor in Utrecht! 

 

https://www.climateneutralgroup.com/
mailto:internship@climateneutralgroup.com

