
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 (helpwanted.nl), en Stop it Now!

(stopitnow.nl).Onze programma's gaan hun aanbod uitbreiden zodat we slachtoffers nog
beter kunnen helpen en daderschap kunnen voorkomen. Om deze groei goed te begeleiden

zoekt het EOKM een

Manager Bedrijfsvoering en Projecten (36 uur per week)

Als manager bedrijfsvoering en projecten ben je de rechterhand en sparringpartner van de 
directie. Je geeft leiding aan de organisatorische staf op het gebied van de bedrijfsvoering. 
Je geeft vorm aan en begeleidt interne processen. Je coördineert het proces van aanvragen 
en verantwoorden van subsidies evenals als de jaarlijkse beleidscyclus.

Wat verwachten we van jou? 
• Je hebt een academisch denkniveau
• Je bent een ervaren projectmanager die z’n sporen heeft verdiend
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie
• Je hebt aantoonbare ervaring met het opzetten van interne processen
• Je beschikt over een vlotte pen 
• Je kunt je goed uitdrukken in het Nederlands en Engels
• Je hebt kennis van financieel management en ICT

Wat kun je van ons verwachten? 
We bieden een aanstelling van 0,8 fte bij een 36-urige werkweek. Je krijgt 25 vakantiedagen 
bij een fulltime aanstelling en 8% vakantietoeslag. Daarnaast neem je deel in een duurzaam 
pensioen en krijg je een reiskostenvergoeding op basis van OV. Je werkt in een 
gepassioneerd team aan een thema wat enorm in de belangstelling staat.

Herken jij je in de functie-eisen? Ben je iemand die graag structuur aanbrengt en processen 
opzet en stroomlijnt? Ben je standvastig en heb je ervaring met verandermanagement? Wil 
je graag bijdragen aan een betere wereld? Dan ben jij wellicht degene die we zoeken. 
Reageer snel en stuur tot uiterlijk 9 januari een motivatiebrief en CV naar 
a.gerkens@eokm.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arda Gerkens via 
a.gerkens@eokm.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


