HBO-stage
Social media tijger met een groot hart?
Hebben sociale media weinig geheimen voor je? Communiceer je soepel, foutloos en
snel? Wil je ons helpen om seksueel misbruik van kinderen tegen te gaan? Dan zijn we
dringend op zoek naar jou!
De Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (eokm.nl) heeft als doel het
bestrijden van online seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen. De stichting
doet dit met een drietal programma’s: Meldpunt Kinderporno (meldpunt-kinderporno.nl) ,
Helpwanted.nl (helpwanted.nl) en Stop it Now! (stopitnow.nl).
Online kindermisbruik is helaas een hot issue. Om het misbruik tegen te gaan en
slachtoffers te kunnen helpen, zijn naamsbekendheid en externe voorlichting enorm
belangrijk. Daarom zijn sociale media voor ons cruciaal en richten we ons op allerlei
verschillende doelgroepen. Dat maakt communiceren over dit gevoelige onderwerp
veelomvattend en uitdagend.
Wat kun je van ons verwachten?
Wij zijn een ontzettend leuk en dynamisch team en ondanks het zware onderwerp lachen
we 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. Je krijgt veel vrijheid om samen met ons een social media
strategie te ontwikkelen, een contentplan op te stellen, onderzoek te doen en leuke posts
en online campagnes te bedenken.
Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Je kent de ins en outs van Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok en
YouTube
Je weet hoe jongeren denken en je kunt je goed inleven in hun leefwereld
Je bent maatschappelijk betrokken
Je hebt affiniteit met het thema seksualiteit en (online) misbruik
Je zoekt een uitdagende praktijkstage
Je bent creatief met taal en je hebt humor
Je bent zelfstandig en je vindt het fijn om zelf initiatief te nemen

Klinkt dit interessant? Stuur dan zo snel mogelijk een mailtje met je motivatie naar
info@eokm.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Kim
van Beek via k.vanbeek@eokm.nl.
Acquistie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

