
 

Vacature Volunteer Mobilizer (32 uur)   

A. Over IJM  

International Justice Mission (IJM) is werelds grootste organisatie in de strijd tegen 

slavernij, zoals misbruik van kinderen voor cyberseks, gedwongen arbeid en handel in 

kinderen voor de seksindustrie. De organisatie bevrijd jaarlijks duizenden slachtoffers, helpt 

lokale autoriteiten bij het aanklagen van de misdadigers en steunt overheden bij structurele 

verandering van samenlevingen, met als doel de armen te beschermen tegen geweld. Het 

Nederlandse IJM-team werkt samen met meer dan 80 vrijwilligers om Nederland bewust te 

maken van moderne slavernij en gewelddadige onderdrukking. Daarnaast werven we fondsen 

en lobbyen we ter ondersteuning van het veldwerk. We worden geïnspireerd door Gods 

oproep om mensen lief te hebben en het recht te zoeken voor wie onderdrukt worden. 

B. Functieomschrijving  

Als Volunteer Mobilizer ben je verantwoordelijk voor de werving, selectie en inzet van de 

verschillende vrijwilligers bij IJM Nederland. Je onderhoudt contact met hen en zorgt dat ze 

trainingen kunnen volgen. Je bent een strategisch denker en goed in staat om regiogroepen 

op te bouwen en aan te sturen. Als Volunteer Mobilizer zorg je dat volunteers binnen het 

IJM-team met hun unieke talenten het beste tot hun recht komen. Dit is een cruciale rol, 

want in het wereldwijde gevecht tegen slavernij zijn vrijwilligers onmisbaar. Jouw 

leiderschap als Volunteer Moblizier heeft direct impact op ons bevrijdingswerk in Afrika, 

Latijns-Amerika, Zuid- en Zuidoost-Azië. 

C. Activiteiten  

• Regiostrategie implementeren en uitwerken; 

• Werving/selectie nieuwe Volunteers; 

• Nieuwe Volunteers koppelen aan een geschikte functie; 

• Volunteers begeleiden;  

• Talentontwikkeling van Volunteers stimuleren door trainingen aan te bieden; 

• Volunteers voor events werven en aansturen; 

• Coördineren van de werkzaamheden en vrijwilligersactiviteiten;  

• Als Volunteer Mobilizer zal je veel onderweg zijn. 

D. Inhoudelijke ervaring 

• Ervaring met vrijwilligerswerk en/of het werken met vrijwilligers; 

• Kennis van CRM-systemen. 

E. Functie-eisen 

• Coördinerend; 

• Verbindend en wervend; 

• Communicatief vaardig (Engels, Nederlands); 

• Motiverend; 

• Organiserend; 

• In bezit van rijbewijs B. 

  



 
F. Dit krijg je van ons  

• Een baan voor 32 uur per week in een internationale organisatie; 

• Een baan bij een organisatie 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 salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, tussen de €2.400 en 2.800,- per 
maand (op basis van 40 uur); 

• Standplaats Hilversum 

Reageer snel 

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

actueel CV, uiterlijk 31 december 2019 te sturen naar Esmee Brouwer ebrouwer@ijmnl.org. 

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

 


