
Ben jij die Hoofd Communicatie die het verschil wil maken in de strijd tegen online (seksueel) misbruik? Hou je van een 
dynamische omgeving en ben je een echte teamspeler? Dan is dit misschien wel de ideale baan voor je.
Het EOKM 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 afdeling Communicatie zijn we op zoek naar een

Hoofd Communicatie (36 uur)

Ben jij iemand die zowel strategisch als uitvoerend sterk is en heb je oog voor de gehele organisatie? Wij zoeken iemand
die in staat is om meerdere zaken tegelijk op te pakken en snel kan schakelen tussen strategie, tactiek en operatie.

Je werkt als Hoofd Communicatie samen met een team van professionals: een communicatiestrateeg, een coördinator 
pers en publiciteit en een socialmediaspecialist. Kun jij het beste in deze mensen naar boven halen en dit team 
ondersteunen? Maar ben je niet bang zelf de handen uit de mouwen te steken en samen met het team te werken aan de
verschillende projecten? En vind je het fijn om jouw communicatiekennis en ervaring in te zetten voor een goed doel?

Dan zijn wij op zoek naar jou!   

Als Hoofd Communicatie bewaak de planning en kwaliteit en geef je sturing aan het communicatieteam. Je zorgt voor 
structuur en overzicht, coördineert de werkzaamheden en je zorgt voor de algehele planning. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor het verder vormgeven van het communicatiebeleid en schrijf je met je team mee aan het jaarplan 
en de meerjarenstrategie. Als ervaren teammanager ben je een rots in de branding en maak je deel uit van het MT.

Wat verwachten we van jou?

· Een afgeronde hbo- of wo-opleiding (Communicatie of vergelijkbaar)
· Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als strategisch communicatieadviseur;
· Je hebt 3-5 jaar ervaring in een leidinggevende rol;
· Je bent enthousiast, creatief, resultaatgericht, accuraat en organisatorisch sterk;
· Je hebt een relevante achtergrond en/of affiniteit met dit thema;
· Je functioneert goed in een dynamische omgeving die sterk aan het veranderen is;
· Je bent daadkrachtig en je weet hoe je als bruggenbouwer kunt schakelen
· Je bent communicatief vaardig en in staat om medewerkers met constructieve feedback aan te spreken op 

houding/gedrag;
· Je werkt georganiseerd, gestructureerd en je beschikt over een goed analytisch vermogen;
· Je bent maatschappelijk bewust en je wilt een directe bijdrage leveren aan de strijd tegen online (seksueel) 

kindermisbruik.

Wat kun je van ons verwachten? 

Je komt terecht in een gedreven team waar we ondanks het onderwerp ook veel lachen. Je ontvangt een marktconform 
salaris, je hebt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur en 8% vakantietoeslag. Je neemt 
deel aan een duurzaam pensioenfonds. Voor alle medewerkers van het EOKM is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
vereist. Meer informatie over de stichting vind je op www.eokm.nl.



Herken jij je in de functie-eisen? Wil je bijdragen in onze strijd tegen online (seksueel) misbruik? Dan ben jij wellicht 
degene die we zoeken. Reageer snel en stuur je motivatiebrief en CV naar werken@eokm.nl. Sollicitaties zonder 
motivatiebrief worden niet in behandeling genomen. 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Marion van Steveninck, werken@eokm.nl.


