
Vacature Finance officer (32 uur)  

A. Over IJM 

International Justice Mission (IJM) is een wereldwijde organisatie die armen beschermt tegen 

geweld. IJM werkt samen met lokale autoriteiten om slachtoffers te bevrijden, criminelen aan te 

klagen, bevrijde mensen te helpen bij herstel en rechtssystemen te versterken. De advocaten, 

onderzoekers, sociaal werkers en andere deskundigen van IJM werken samen met lokale 

autoriteiten en de lokale gemeenschap om slavernij, mensenhandel, verkrachting, politiegeweld 

en landonteigening te bestrijden.  

IJM Nederland is een van de zeven “Advancement Offices” van IJM Global. Ons team werkt 

samen met meer dan 80 vrijwilligers om Nederland bewust te maken van moderne slavernij en 

gewelddadige onderdrukking. Daarnaast werven wij fondsen en lobbyen wij ter ondersteuning 

van het veldwerk (advocacy). Wij werken samen met overheden, lokale NGOs, kerken en 

supporters. Wij worden geïnspireerd door Gods oproep alle mensen lief te hebben en op te 

komen voor mensen in nood.  

Activiteiten 

• financiële sparringpartner voor het management en de rest van het team; 
• verantwoordelijk voor interne managementrapportages en jaarrekening; 
• verantwoordelijk voor bewaken en onderhouden van de administratieve organisatie en 

interne beheersing; 
• verantwoordelijk voor up to date houden van administratie (donateurs, crediteuren, 

grootboek). 

Inhoudelijke ervaring 

• bij voorkeur een HBO opleiding afgerond in bedrijfseconomie / accountancy; 
• vier jaar werkervaring binnen een soortgelijke functie; 
• goede kennis van MS Excel; 
• een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
• ervaring in de goede doelen sector is een pré; 
• kennis van ERP-systeem Afas en/of Salesforce is een pré. 

Ben jij…  

• communicatief vaardig; 
• verantwoordelijk en zelfstandig; 
• flexibel bij wisselende prioriteiten; 
• nauwkeurig; 
• gestructureerd. 

Dit krijg je van ons 

• een baan voor 32 uur per week in een internationale organisatie. 24 of 40 uur per week is 
bespreekbaar; 

• een baan bij een bedrijf met een informele sfeer, open en eerlijke mentaliteit en korte 
lijnen; 

• een positie in een groeiend bedrijf waarin je jezelf kunt ontwikkelen en eigen initiatieven 
kunt nemen; 

• een marktconform salaris binnen de goede doelen sector.  



Reageer snel 

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie inclusief actueel 

CV uiterlijk 30 september 2019 te sturen naar Esmee Brouwer ebrouwer@ijmnl.org 

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


