
Houd je van PR en netwerken? Ben je iemand die het nieuws goed in in de gaten houdt? Heb je goed
ontwikkelde voelsprieten als het gaat om publiciteit? Wil je bovendien jouw kwaliteiten inzetten voor de strijd

tegen online seksueel misbruik? Dan zoeken wij jou!

De Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (eokm.nl) wil (online) seksueel misbruik bestrijden en 
voorkomen. We dromen van een 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). We zoeken op korte termijn een 

Medewerker PR en publiciteit – 32 uur per week

Je maakt onderdeel uit van een klein, betrokken team, bestaande uit een communicatiestrateeg en een 
socialmediamanager. Jouw focus ligt bij PR en publiciteit. Je houdt de pers in de gaten en je anticipeert op alle 
ontwikkelingen die te maken hebben met ons thema. Je onderhoudt bestaande contacten en bouwt verder aan
een relevant netwerk.  Daarnaast zijn we samen verantwoordelijk voor de externe en interne communicatie 
van alle programma’s, van persberichten, campagnes tot social media en jaarverslagen.

Wat verwachten we van jou? 
· Je beschikt over HBO werk- en denkniveau 
· Je hebt minimaal 3 ervaring in een PR-functie
· Je bent op zoek naar een veelzijdige baan
· Je bent een goede netwerker
· Je hebt een vlotte pen 
· Je houdt van teamwork
· Je hebt een groot maatschappelijk bewustzijn 
· Het zou fijn zijn als je in of om Amsterdam woont

Wat kun je van ons verwachten? 
Het salaris ligt 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.
Ons kantoor is op loopafstand van Amsterdam Centraal Station, maar gezien de maatregelen werken wij zo 
veel mogelijk vanuit huis. Voor alle medewerkers van het EOKM is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
vereist. 
Meer informatie over de stichting vind je op www.eokm.nl.
Stuur je motivatiebrief en cv naar office@eokm.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin 
Amstutz, k.amstutz@eokm.nl. 

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


