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Over IJM 

International Justice Mission (IJM) is wereldwijd actief in 20 landen, waar de organisatie vecht 

tegen onder andere gedwongen arbeid, mensenhandel en misbruik van kinderen voor 

cyberseks. Jaarlijks bevrijdt IJM duizenden slachtoffers, helpt zij lokale autoriteiten bij het 

aanklagen van misdadigers en ondersteunt overheden bij structurele verandering van 

rechtssystemen.  

IJM Nederland is onderdeel van IJM Global en van de IJM Afrika - Europa regio. Ons team werkt 

om Nederland bewust te maken van moderne slavernij en gewelddadige onderdrukking. 

Daarnaast zoeken we actief naar samenwerking met bedrijven, lokale NGO’s, kerken, justitiële 

organisaties en overheden om onze visie te realiseren: miljoenen bevrijden, een half miljard 

beschermen, zodat recht voor de armen niet is te stoppen. 

Job Brief 

IJM Nederland zoekt een bewezen, visionaire en strategische leider om het team Strategische 

Partnerschappen te dienen. Je hebt visie voor scale en impact door het ontwikkelen van 

partnerschappen die onze missie dienen.  

Samen met je collega’s is het jouw doel om strategie uit te zetten voor Strategische 

Partnerschappen, Business Partners en Corporate Partnerships, om zo onze programma’s 

financieel te ondersteunen. Je werkt tevens samen met onze Regio en Global Teams in het 

opzetten van strategie, het sluiten van grensoverschrijdende partnerschappen en het activeren 

van ‘agents of change’. Je bent een fondsenwerver in hart en nieren: relationeel, 

stressbestending, gepassioneerd en gemotiveerd om samen met je team mooie financiële 

doelstellingen te halen.  

Je bent verantwoordelijk voor productontwikkeling en het cultiveren van partnerschappen met 

(multinationale) ondernemingen, die specifiek aan IJM’s werk verbonden zijn om zo slavernij, 

gedwongen arbeid of mensenhandel te adresseren in supply chains.  

Als Manager Fund Development/Corporate Partnerships ben je tevens externe ambassadeur 

van de organisatie. Je bent onderdeel van het leiderschapsteam en werkt nauw samen met alle 

afdelingen. 

 

  



Dit ga je doen 

• Je werkt nauw samen met de directeur van IJM NL, het tactisch en strategisch team, en het 

team Strategische Partnerschappen om te waarborgen dat de organisatie haar missie 

volbrengt. 

• Je stelt visie en ontwikkelt een sterkte fondsenwervende strategie en producten. 

• Je initieert en cultiveert nieuwe financiële partnerschappen en specifiek supply chain. 

partnerschappen door relatie en verdieping die IJMs veldwerk en theory of change laat zien. 

• Je werkt nauw samen met de Regio en IJM Global om ‘agents of change’ te betrekken bij 

ons werk. 

• Je geeft input aan de strategie voor de groei en de gezondheid van onze organisatie. 

• Je bent verantwoordelijk het team Strategische Partnerschappen en je dient teamleden in 

hun functies.  

• Je waarborgt een goede capaciteitsplanning en projectplanning rondom fondsenwervende 

activiteiten. 

• Je stuurt op inspirerende en gezonde ROIs en rapporteert over voortgang.  

Wat neem je mee 

• Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau 

• Je beschikt over leidinggevende en management ervaring en je hebt bewezen ervaring met 

het leiden van gezonde en effectieve teams 

• Je hebt kennis van en brengt ervaring mee uit de corporate sector 

• Je hebt ervaring met het sluiten van partnerschappen, waaronder ervaring met 

relatiemanagement, de ontwikkelstages en projectvoorstellen  

• Je bent visionair, strategisch sterk en doelgericht 

• Je loopt warm voor groei en uitdagende targets 

• Je genereert ideeën, bent ondernemend, ziet kansen en neemt initiatief 

• Je bent besluitvaardig 

• Je weet makkelijk met verschillende stakeholders (board rooms, influencers, ondernemers 

en filantropische instellingen) te communiceren en verbinding te maken, zowel in het 

Nederlands als in het Engels 

• Je kan goed samenwerken en beschikt over organisatiesensitiviteit 

• Je brengt een (corporate) netwerk mee 

• Je geeft persoonlijk invulling aan het christelijk geloof en je kunt mensen leiden in geestelijke 

groei 

Dit bieden wij 

• Een fulltime baan in een internationale organisatie. 

• Een zeer gevarieerde, zelfstandige en uitdagende functie op LT niveau. 

• Je komt te werken voor een bijzondere organisatie waarin opbouw van rechtssystemen en 

opkomen voor mensen in slavernij centraal staan. Een organisatie waar je graag bij wilt 

horen. 

• Een goede beloning afhankelijk van je ervaring en inzet van de functie en een goed 

pensioen. 

• Standplaats in Noord Holland.  

 

 



Interesse? 

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een motivatie inclusief actueel CV 

te sturen naar Caroly Houmes contact@ijmnl.org. 

We zullen de ontvangen sollicitaties behandelen en gesprekken aangaan op volgorde van 

binnenkomst. 

Als medewerker van IJM zul je een Verklaring Omtrent Gedrag moeten kunnen overleggen. 
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