
Ben jij die gamer die de online gamewereld veiliger wil maken voor haar gebruikers? Dan is dit wellicht de
baan voor jou!

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 
(helpwanted.nl), en Stop it Now! (stopitnow.nl). 

Voor Helpwanted.nl zijn we op zoek naar een 

Programmamedewerker GAMING
32 – 36 uur

De wereld van gaming kent vele leuke kanten, maar ook nadelige. Helpwanted wil haar kennis inzetten in 
de gamewereld om er samen met de game-industrie voor te zorgen dat deze veiliger wordt. Helpwanted 
heeft in het verleden al projecten georganiseerd en wil deze graag verder uitrollen. Voor dit project zoeken 
we een collega die dit project kan opzetten en uitvoeren. Je gaat op zoek naar de relevante spelers in de 
gamewereld en met deze in gesprek om te zien welke problemen ze tegen komen.  Je draagt oplossingen 
hiervoor aan die je omzet in pilotprojecten. Je betrekt ook gebruikers bij deze pilot. 

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt een aantal jaren ervaring in beleidsontwikkeling
• Je hebt gedegen kennis van de gamewereld
• Je kent het internet goed, bent bekend met social media, nieuwste trends en de effecten ervan op 

mensen
• 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 vindt het niet lastig te werken in een sterk veranderende omgeving
• Je hebt humor en relativeringsvermogen

Wat kun je van ons verwachten? 
Je komt terecht in een dynamische organisatie die volop in beweging is. Je functie biedt veel vrijheid met de
nodige ondersteuning vanuit het team. Je neemt deel in een duurzaam pensioen. Het salaris zal liggen 
tussen €2.832,- en €3.961,- bruto bij een fulltime dienstverband (36 uur). Verder mag je rekenen op 25 
vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband), een arbeidsongeschiktheidsverzekering, psychologische 
ondersteuning en een vergoeding voor woon-werkverkeer op basis van OV. Voor alle medewerkers van het 
EOKM is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vereist. Voor al je vragen kun je terecht bij 
a.gerkens@eokm.nl. Geïnteresseerd? Stuur dan voor 4 juli je motivatie en CV naar office@eokm.nl.

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


