
Heb jij een passie voor onderzoek en ervaring met het schrijven van fondsaanvragen? Wil je
jouw kwaliteiten inzetten voor de strijd tegen online seksueel geweld? Dan zoeken wij jou!

De Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (eokm.nl) wil online (seksueel) misbruik 
bestrijden en voorkomen. We dromen van een online wereld waarin 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). 

Voor onze stichting zijn we op zoek naar een 

Projectadviseur fondsen en onderzoek – 32 uur per week

Als projectadviseur fondsen en onderzoek houd je je bezig met het doen van actieonderzoek 
voor het EOKM en het schrijven van project- en subsidieaanvragen. Je initieert relevant 
actieonderzoek en je hebt een adviserende rol bij onderzoek waar de organisatie bij betrokken
is.

Wat verwachten we van jou? 
· Je hebt ervaring met het doen van actieonderzoek en het schrijven van 

fondsaanvragen
· Kennis van het schrijven van subsidieaanvragen voor de Europese Unie is een pre
· Je bent in staat om projectaanvragen zorgvuldig en tijdig af te handelen
· Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau en je hebt 2-5 jaar relevante 

ervaring
· Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
· Engels op B2 niveau is een vereiste
· Je hebt een groot maatschappelijk bewustzijn en je wilt graag een concrete bijdrage 

leveren aan de strijd tegen online seksueel misbruik

Wat kun je van ons verwachten? 
We zijn een leuk en dynamisch team en ondanks het zware onderwerp lachen we graag met 
elkaar. We begeleiden je in het thema. Ons kantoor is op loopafstand van het Centraal Station,
maar we werken vanwege Corona vanuit huis. 
We bieden een salaris tussen de €2712 en €3864, je hebt 25 vakantiedagen en 8% 
vakantietoeslag (allen bij een fulltime dienstverband van 36 uur). Je neemt deel aan een 
duurzaam pensioenfonds.
Voor alle medewerkers van het EOKM is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 

Wil jij onderdeel uitmaken van ons team? Mail dan een motivatiebrief plus CV naar 
office@eokm.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kim van Beek via 
k.vanbeek@eokm.nl.

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


