
 

Content Specialist (32 - 40 uur) 
IJM Nederland 

 

 

 

Over IJM 

International Justice Mission (IJM) is wereldwijd actief in 20 landen, waar de organisatie vecht 

tegen onder andere gedwongen arbeid, mensenhandel en misbruik van kinderen voor 

cyberseks. Jaarlijks bevrijdt IJM duizenden slachtoffers, helpt zij lokale autoriteiten bij het 

aanklagen van misdadigers en ondersteunt overheden bij structurele verandering van 

rechtssystemen.  

IJM Nederland is onderdeel van IJM Global en van de IJM Afrika - Europa regio. Ons team werkt 

om Nederland bewust te maken van moderne slavernij en gewelddadige onderdrukking. 

Daarnaast zoeken we actief naar samenwerking met bedrijven, lokale NGO’s, kerken, justitiële 

organisaties en overheden om onze visie te realiseren: miljoenen bevrijden, een half miljard 

beschermen, zodat recht voor de armen niet is te stoppen. 

 

Dit ga je doen 

• Het bedenken en maken van creatieve content.  

• Het versterken van campagnes en projecten door middel van het creëren van creatieve 

content.  

• Het schrijven en redigeren van informatieve, inspirerende en wervende teksten voor 

artikelen, mailings, websites en social media. 

• Het beheer van de totale marketing content kalender en het zorgdragen voor het efficiënt 

plannen van content over onze diverse kanalen.  

• Het strategisch beheren en monitoren van onze bestaande en nieuwe social media-kanalen 

en het verzorgen van de social media-communicatie in samenwerking met het 

communicatieteam. 

• Het proactief ondersteunen van MudRaisers en andere peer-to-peer fundraisers met 

verhalen en andere creatieve content. 

• Je werkt nauw samen met je IJM-collega’s, waaronder de andere leden van het 

communicatie- en marketingteam, advocacyteam en het strategisch partnerschap-team.  

• Je bent een sparringpartner voor collega´s als het gaat om strategische content.  

• Je bent binnen projectteams verantwoordelijk voor de productie van content van A tot Z. 

 



Wat neem je mee 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau.  

• Je hebt affiniteit met online marketing en communicatie. 

• Je hebt aantoonbare ervaring met het creëren van creatieve content, waaronder beeld- en 

videomateriaal. 

• Je bent vernieuwend en creatief.  

• Naast creativiteit heb je oog voor detail. 

• Je hebt affiniteit met het christelijk geloof.  

• Je bent tekstueel zeer vaardig.  

• Je bent goed op de hoogte van de trends op het gebied van content.  

• Je weet vanuit onze donateurs en vanuit onze missie te denken.  

• Je hebt ervaring met grafisch vormgeving. 

• Bij voorkeur een minimale werkervaring van 1 à 2 jaar. 

• Ervaring met CMS’en, e-mailprogramma’s, Photoshop, InDesign, videobewerking en met 

Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest zijn welkom.  

• Je hebt aantoonbare ervaring met het werken met externe partijen. 

• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en goed Engels. 

 

Dit bieden wij 

• Een fulltimebaan in een internationale organisatie; 32 uur per week is bespreekbaar.  

• Een zeer gevarieerde functie. 

• Je komt te werken voor een bijzondere organisatie waarin opbouw van rechtssystemen en 

opkomen voor mensen in slavernij centraal staan. Een organisatie waar je graag bij wilt 

horen. 

• Een goede beloning afhankelijk van je ervaring en inzet van de functie en een goed 

pensioen. 

• Standplaats in Hilversum. 

 

Interesse? 

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een (creatieve!) motivatie, inclusief 

CV, te sturen naar contact@ijmnl.org. We zijn bereikbaar op 088 – 5060400 voor vragen.  

We zullen in de week van 10 augustus een eerste selectie maken; in de laatste week van 

augustus zullen de eerste gesprekken plaatsvinden.  

Als medewerker van IJM zul je een Verklaring Omtrent Gedrag moeten kunnen overleggen. 
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