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Over IJM 

International Justice Mission (IJM) is wereldwijd actief in ruim 20 landen, waar we vechten tegen 

onrecht, zoals gedwongen arbeid, mensenhandel en online seksueel misbruik van kinderen. Jaarlijks 

bevrijdt IJM duizenden slachtoffers, helpt zij lokale autoriteiten bij het aanklagen van misdadigers en 

ondersteunt ze 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. 

 

Vrijwilliger bij IJM 

IJM als beweging tegen onrecht had de afgelopen jaren nooit zo kunnen groeien in omvang en impact 

zonder de inzet van de vele vrijwilligers. Mensen die hun tijd en expertise inzetten om de missie op 

een hele concrete en praktische manier te ondersteunen. Als vrijwilliger ben je onderdeel van het 

team IJM Nederland, bid je mee en leef je mee met de verhalen uit het veld.  

 

Dit ga je doen 

• Automatiseren van giftverwerking en donateursprocessen; 

• Het koppelen van ons crm landschap door gebruik te maken van API's; 

• Opzetten van monitoring en test-automatisering; 

• Ondersteunen in het beheer van ons SaaS landschap. 

 

Dit breng je mee 

• Intrinsieke motivatie om je in te zetten voor de doelstelling van de organisatie; 

• Je onderschrijft de christelijke visie en missie van IJM; 

• Kennis van Cloud landschappen en API’s; 

• Ervaring met Salesforce is een pré; 

• Beschikbaarheid van 4 – 8  uur per week. 



 

Wat bieden wij?  

• Meewerken aan een bijzondere missie waarbij opbouw van rechtssystemen en opkomen voor 

mensen in slavernij centraal staan; 

• Deel zijn van een groep enthousiaste volunteers met meerdere contactmomenten per jaar; 

• Ondersteuning, training en alles wat je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen; 

• Mogelijkheid om op kantoor (regio Utrecht) of vanuit huis te werken; 

• Reiskostenvergoeding in overleg; 

• Een vrijwilligersvergoeding behoort tot de mogelijkheden. 

 

Interesse? 

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte introductie en motivatie te 

sturen aan volunteers@ijmnl.org. We zijn bereikbaar op 088 – 5060400 voor vragen.  
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