
EOKM zoekt Social Media Stagiair voor 
bestrijding kindermisbruik

De Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik heeft als doel het bestrijden van online 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en het voorkomen van slachtofferschap. De 
stichting doet dit door middel van een drietal programma’s: Meldpunt Kinderporno, Helpwanted.nl, 
en Stop it Now!

Voor onze stichting zoeken wij:

Een gepassioneerde HBO stagiair(e) Social Media
voor 32-36u per week

Je opdracht is een uitdagende: het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van het social 
media beleid op een gevoelig maatschappelijk thema. Omdat het EOKM zich met name op 
misbruik in de digitale omgeving richt, willen wij onze eigen mediakanalen gaan versterken, met als
doel meer voorlichting te geven en meer naamsbekendheid te creëren.

Jij maakt een social media strategie voor het EOKM en haar projecten. Je brengt op 
maatschappelijk betrokken wijze en met taalgevoeligheid onze programma’s onder de aandacht. Je 
weet hoe jongeren denken en kan je goed inleven in hun leefwereld. Je hebt affiniteit met het thema 
seksualiteit en (online)misbruik.

Jij bent:
Maatschappelijk betrokken en zoekt een uitdagende praktijkstage. Je bent creatief en hebt humor. Je
vindt het leuk om zelfstandig te werken en initiatief te nemen binnen een hecht team. Ook moet je 
een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen. Je bent taalvaardig en beheerst de 
Nederlandse taal uitstekend. Je kunt zelfstandig werken.

Wij zijn:
Een ontzettend leuk en dynamisch team en lachen graag met elkaar. We bieden je een interessante 
stage waarin je veel kunt leren over de onderwerpen waar het EOKM zich mee bezighoudt. We 
begeleiden je in het thema en de gevoeligheden eromheen.

Per 1 april zit de stichting EOKM op de Nieuwezijds Voorburgwal 21-II in Amsterdam. 
Sollicitatiebrieven met CV per e-mail gestuurd worden naar: Arda Gerkens, a.gerkens@eokm.nl

Voor meer informatie over de vacature kan contact opgenomen worden met Arda Gerkens 06 24 68 
44 89.
www.eokm.nl/privacy
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