
 

 

 

 
 
 
 
 
Wil jij bijdragen aan de strijd tegen online kindermisbruik?  
 
Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is een onafhankelijke stichting die zich 
inzet voor de veiligheid van alle kinderen. Onze missie is het voorkomen en bestrijden van 
(online) seksueel kindermisbruik en seksuele uitbuiting van kinderen. Wij doen dit door middel 
van de programma’s  Meldpunt Kinderporno, Helpwanted.nl en Stop it Now!  
Voor het Meldpunt Kinderporno zijn wij op zoek naar  
 

Content analisten 
18  uur per week, verdeeld over 4 dagen (0,5 fte) 

 
 
Jij bent stressbestendig, accuraat, collegiaal en staat stevig in je schoenen. Je hebt interesse in en 
kennis van de digitale wereld. Je hebt gevoel voor humor en geen aversie tegen 
kattenliefhebbers (geen kat op kantoor). Je beschikt minimaal over MBO werk- en denkniveau 
en hebt technische of juridische kennis. Een meer dan gemiddelde interesse in IT is een pré. 
Basiskennis van Engels is noodzakelijk. 
 
Wie ben jij? 
Jij bent stressbestendig, accuraat, collegiaal en staat stevig in je schoenen. Je hebt interesse in en 
kennis van de digitale wereld met gevoel voor humor. Je beschikt minimaal over MBO werk- en 
denkniveau en hebt technische of juridische kennis. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een collegiaal team, een gezellig kantoor in hartje Amsterdam op loopafstand van het 
Centraal Station, psychologische ondersteuning, een interne analistentraining, een 'Cat wall of 
Fame' (ook voor jouw kat) en een voetbaltafel. Het salaris bedraagt vanaf 2149,- tot € 2643,- 
bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, reiskostenvergoeding en opname in het 
pensioenfonds PGGM. 
 
Voor alle medewerkers van het EOKM is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 
 
Wil je onderdeel uitmaken van ons team, mail dan voor 10 juni een motivatiebrief en CV naar 
info@eokm.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dagmar Gouka of Arda 
Gerkens  via info@eokm.nl of T 020 – 261 5232.               
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