
Ben jij die programmamedewerker die haar of zijn talenten graag inzet voor een van de meest belangrijke
thema’s van deze tijd? Behoud jij goed overzicht en ben je bekend met projectmatig werken? Wil je echt

verschil maken in onze strijd tegen online (seksueel) geweld? Dan is dit misschien wel de ideale baan
voor je. 

Helpwanted.nl is onderdeel van de Stichting Expertisebureau Online (Kinder)misbruik (eokm.nl). De 
Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (eokm.nl) wil online (seksueel) misbruik bestrijden en 
voorkomen. We dromen van een online wereld waar iedereen zich veilig kan voelen. Bij ons vind je niet 
alleen veel informatie en kennis over het onderwerp, we bieden ook praktische hulp. Dat doen we met 
drie verschillende programma’s: het Meldpunt Kinderporno (meldpunt-kinderporno.nl), Helpwanted.nl 
(helpwanted.nl), en Stop it Now! (stopitnow.nl). 

Voor Helpwanted.nl zijn we op zoek naar een 

Programmamedewerker – kennisdeling
32 uur

Helpwanted.nl biedt via chat en telefoon hulp bij online (seksueel) geweld. Daarnaast deelt Helpwanted 
haar kennis voor diverse interne en externe projecten. Helpwanted gaat haar diensten uitbreiden van 
jongeren tot 26 jaar naar alle doelgroepen die te maken krijgen met online (seksueel) geweld. Als 
programmamedewerker werkt je mee aan de uitbreiding van het programma door een bijdrage te leveren
aan de lopende projecten. Daarnaast doe aan kennisontwikkeling voor de hulp aan slachtoffers van online
(seksueel) geweld. 

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie
• Je hebt een relevante achtergrond en kennis over dit thema, je kent de gevoeligheden en de 

diversiteit van de doelgroep
• Je werkt georganiseerd en je hebt een goed analytisch vermogen
• Je bent in staat om op eigen kracht, op basis van ervaring en inzicht, te weten welke richting je uit

moet gaan
• Je werkt georganiseerd en je kunt goed analyseren
• Je vindt het niet lastig te werken in een sterk veranderende omgeving
• Je hebt humor en relativeringsvermogen

Wat kun je van ons verwachten? 
Het salaris ligt tussen € 2712 en € 3864 afhankelijk van je ervaring, je hebt 25 vakantiedagen en 8% 
vakantietoeslag (allen bij een fulltime dienstverband van 36 uur). Je neemt deel aan een duurzaam 
pensioenfonds.
We zijn een leuk en dynamisch team en ondanks het zware onderwerp lachen we graag met elkaar. Ons 
kantoor is in Amsterdam Centraal, maar vanwege Corona werken wij wanneer mogelijk vanuit huis. Meer 
informatie over de hulplijn vind je op www.helpwanted.nl.
Sollicitatiebrief en CV kunnen worden gestuurd naar office@eokm.nl. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Kim van Beek k.vanbeek@eokm.nl. 

(Voor het werken bij het EOKM is een VOG vereist) 
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