
Vacature Medewerker Donateurs Support (32 - 40 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. Jaarlijks bevrijdt de organisatie duizenden slachtoffers, helpt het lokale autoriteiten bij 

het aanklagen van de misdadigers en helpt het 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 wij fondsen en lobbyen wij ter ondersteuning van 

het veldwerk. We worden geïnspireerd door Gods oproep om mensen lief te hebben en het recht te 

zoeken. 

 

B. Functie omschrijving  

IJM groeit flink door in NL. Daarmee nemen ook administratieve werkzaamheden toe. Denk daarbij 

aan het invoeren van nieuwe donateurs in ons CRM, het telefonisch te woord staan van donateurs en 

het verzorgen van in- en uitgaande post. Omdat juist deze contactpunten zo belangrijk zijn, zoeken 

we de juiste persoon om ons team te ondersteunen bij deze werkzaamheden. 

C. Activiteiten 

• Telefonisch contact met donateurs & supporters over sponsorprogramma en financiële 

administratie 

• Service verstrekken 

• Bezoekers ontvangen  

• Je beheert de donateur database.  

• Je verwerkt donaties. 

• Uitvoeren van administratieve werkzaamheden 

• Praktische ondersteuning bieden aan de afdelingen fondsenwerving, relatiebeheer & 

Office. 

D. Inhoudelijke ervaring 

• Ervaring met klantenservice 
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Ervaring met CRM systemen  
• Kennis van Salesforce is een pré  

E. Ben jij…  

• communicatief vaardig; 
• verantwoordelijk en zelfstandig; 
• flexibel bij wisselende prioriteiten; 
• Sociaal; 
• nauwkeurig; 
• gestructureerd; 
• MBO + denkniveau. 

  



F. Dit krijg je van ons 

• een diverse baan voor 32 - 40 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 groeiende organisatie waarin je jezelf kunt ontwikkelen en eigen 

initiatieven kunt nemen; 
• Salaris indicatie: €2.000 – €2.300 bruto, exl. vakantietoeslag 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 

 


