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Organisatie  International Justice Mission   

Datum  24 september 2020  

Vervaldatum  25 oktober 2020  

Aantal dagen  1 dag per week  

Plaats  Hilversum  

Opleiding  HBO+ niveau  

  
  
IJM  
International Justice Mission (IJM) zet zich in voor de strijd tegen slavernij, zoals tegen misbruik van 
kinderen voor cyberseks, gedwongen arbeid en handel in kinderen voor de seksindustrie. Jaarlijks 
bevrijdt de organisatie duizenden slachtoffers, helpt lokale autoriteiten bij het aanklagen van de 
misdadigers en helpt overheden bij structurele opbouw van het rechtssysteem, 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.  
  
Functieomschrijving   
Samen met de collega’s van Strategische Partnerschappen en Business Partners is het jouw doel 
om Stichtingen en Bedrijven betrokken te houden bij de missie en het werk van IJM. Zo werk je mee 
aan donateurscommunicatie en verantwoording. Met jouw oog voor detail, zorg je ervoor 
dat de Foundations en Bedrijven goede projectvoorstellen krijgen en daarop afgestemde rapportages, 
gebaseerd op de informatie die vanuit het veld wordt aangeleverd. Je houdt het overzicht en bewaakt 
de voortgang van de contactmomenten via Salesforce.  
  
Jouw belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:  

• het verwerven van projectinhoudelijke informatie uit het veld door nauw contact met het 
hoofdkantoor gevestigd in Washington DC;  

• het vertalen en reviewen van projectvoorstellen en projectrapportages;  

• de ondersteuning bij het relatiebeheer van Stichtingen en Bedrijven;   

• het voeren van een portfolioadministratie in Salesforce;  

• het opstellen van mails.  

  
Functie-eisen en profiel   
Als geschikte kandidaat ben jij iemand die:  

• intrinsiek gemotiveerd is om je in te zetten voor de doelstelling van de organisatie; 

• de christelijke visie en missie van IJM onderschrijft; 

• een relevante opleiding op HBO+ niveau heeft afgerond. Juridische achtergrond is een pré;  

• goede relationele en communicatieve spreek- en schrijfvaardigheden heeft; 

• de Nederlandse en de Engelse taal mondeling en schriftelijke goed beheerst;  

• nauwkeurig, accuraat en gestructureerd kan werken;  

• zelfstandig en proactief kan werken;  

• oog heeft voor de donateur in elke fase van de relatie;  

• het onderhouden van bestaande relaties fascinerend vindt; 

• bij voorkeur ervaring hebt in het werken met Salesforce. 
  
Ons aanbod  

• Een inhoudelijke baan voor 1 dag per week in een internationale organisatie. 

• Bij een organisatie met een informele sfeer, open en eerlijke mentaliteit en korte lijnen.  

• In eerste instantie word je een vrijwilligerscontract voor een jaar geboden. 

• Standplaats voor deze functie is Hilversum.  
  
Informeren en solliciteren  



Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 25 oktober 2020 jouw motivatiebrief en CV naar 
khaverkamp@ijmnl.org. Meer informatie over de vacature is te verkrijgen bij Kristian Haverkamp, 06-
10781216. 


