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De organisatie
International Justice Mission is wereldleider in het beschermen van mensen tegen
armoede en geweld in ontwikkelingslanden. Vanuit 25 landen in Azië, Afrika, Europa,
Latijns- en Noord Amerika is het wereldwijde team actief. Samen werken zij aan het
redden en beschermen van hen die in onmetelijke armoede leven en het brengen van
gerechtigheid.
De positionering van de Executive Director
Voor Nederland is IJM op zoek naar een visionaire Executive Director die verandering
kan bewerkstelligen. Als leider bouw je, in lijn van IJM’s 2030 vision, aan de visie,
strategie en het team in Nederland. Als Executive Director zorg je voor een groeiende
beweging op het vlak van inkomsten, gebed en organisatieverandering zodat IJM
wereldwijd meer mensen die in armoede leven beter kan beschermen. Samen met het
team realiseer je een inkomstengroei naar $30 mln voor 2030.
Je werkt vanuit het Nederlandse kantoor in Hilversum en rapporteert aan het bestuur
van IJM Nederland functionele lijn naar de Regional President of Africa & Europe.
Verantwoordelijkheden:
• Ontwikkelen en uitrollen van een inspirerende visie en strategisch plan dat
aansluit bij de wereldwijde ambitie met ambitieuze groeidoelstellingen op het
vlak van inkomsten, gebed, ondersteuning, beleidswijziging en geestelijk
leiderschap
• Bouwen aan en ontwikkelen van een competent team met leidinggevenden en
professionals voor de realisatie van de doelstellingen uit het strategische plan
• Bijdragen aan regionale strategieontwikkeling en -implementatie.
• Externe representatie van de organisatie als woordvoerder richting donoren,
influencers, media, overheid en wereldwijde instellingen.
• Op de kaart zetten van IJM als voorloper en geloofwaardige partner in de strijd
tegen wereldwijde slavernij en geweld tegen de armen.
• Bewaken van een kostenefficiënte bedrijfsvoering die voldoet aan de wet- en
regelgeving en past binnen IJM’s landelijke en regionale planning, budgettering
en rapportage cycli.
• Cultiveren van een plezierige werksfeer waarin transparantie, mentale en
geestelijke gezondheid, integriteit en plichtsgetrouwheid tot uitdrukking komen.
• Het beheren van de verzekeringsportefeuille.

Ambities/Doelstellingen:
• Het opschalen van de inkomsten van IJM NL naar $30 miljoen in 2030 via diverse
inkomstenstromen
• Bouwen van duurzame partnerships en samenwerkingsverbanden met
organisaties, lokale en nationale overheden en maatschappelijk organisaties om
de invloed, merkwaarde en impact van IJM te vergroten.
• Bevorderen van agendering en beleidsverandering op het gebied van
hedendaagse slavernij en geweld tegen vrouwen en kinderen bij Nederlandse
NGO’s en overheid.
• Werven, binden en ontwikkeling van high-potential professionals en
leidinggevenden om de missie de ondersteunen
• Ondersteunen van IJM in de uitvoering van de strategie voor Afrika en Europa
Beleidsterreinen:
• Verantwoordelijk voor de implementatie van de strategie van IJM Nederland, en
zorgdragen dat deze aansluit op de strategie wereldwijd en regionaal.
• Verantwoordelijk voor HR binnen IJM Nederland.
• Verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van programma’s voor IJM
Nederland.
• Verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bedrijfsvoering van IJM Nederland
inclusief financiën.
• Leveren van input voor de regionale en wereldwijde strategie.
Reizen binnen en buiten Nederland, zoals naar IJM’s regionale- en hoofdkantoren, is
voor 30% onderdeel van deze functie.

De kenmerken van de Executive Director
Als Executive Director breng jij IJM in Nederland naar een hoger niveau en breng je het
volgende mee:
• Master in bedrijfskunde, bestuurskunde, organisatieontwikkeling of aanverwante
studie of bachelor aangevuld met relevante werkervaring
• Tenminste 5 jaar ervaring als, bijvoorbeeld, managing director van een business
unit met een minimale omzet van $10 miljoen.
• Bewezen strategisch denker met ervaring op het gebied van strategisch
marketing, het uitbouwen van een merk en organisatieontwikkeling is een pré.
• Aantoonbaar succes in het behalen van ambitieuze en duurzame
organisatiegroei, en het creëren van een succesvolle, innovatieve en doelgerichte
werkomgeving.
Competenties:
• Strategische analyse en besluitvorming
• Financiële analyse en beheer
• Fondsenwerving
• Faciliteren en samenwerken
• Uitstekende communicatie in woord en geschrift
• Bedreven (publiek) spreker
• Non-profit management
• Geestelijke leiderschap en mentorschap
• Op de hoogte van wereldwijde en culturele ontwikkelingen
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn passend voor de rol en sector.
Informatie en reactie
Hoek Consultants begeleidt IJM Nederland bij deze procedure. Voor meer informatie
over de functie kunt u contact opnemen met drs. Jan Visser
(janvisser@hoekconsultants.nl / 06-22558252). Uw reactie kunt u achterlaten via de
website: www.hoekconsultants.nl.

