Church Mobiliser
IJM Nederland

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 te stoppen is.

Over de rol
Als Church Mobiliser nodig je kerken in Nederland actief uit om deel te worden van de wereldwijde
beweging die een einde wil maken aan slavernij. Je moedigt kerken aan om te bidden voor de
slachtoffers van geweld, voor bevrijding en voor verandering in samenlevingen. Je inspireert kerken
om middels collecte en andere giften de reddingsoperaties, de intensieve nazorg en al het andere
werk dat gedaan wordt mogelijk te maken. En je helpt kerken om als gemeenschap heel concreet iets
te doen, zoals het deelnemen aan de Mudraise of het organiseren van een Freedom Sunday.
Je werkt samen met het Mobilisatie team om strategieën uit te werken voor het behalen van concrete
KPI’s op het gebied van gebed, fondsenwerving en overige mobilisatie.

Dit ga je doen
•
•
•
•
•

Het onderhouden en uitbreiden van ons netwerk, bestaande uit voorgangers, kerken en
partnerorganisaties.
Het implementeren en uitzetten van ons partnerprogramma Freedom Church.
Het ontwikkelen van producten passend binnen het Freedom Church model, zoals bijv.
collectepakket, preekschetsen, gebedsmateriaal e.d.
Het spreken voor kerken en groepen.
Het deelnemen/input geven aan Church Mobilisation overleggen van de IJM Afrika – Europa regio en
IJM Global.

Dit neem je mee
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt HBO+ werk- en denkniveau met een relevantie opleiding.
Je kent je weg en bent thuis in de breedte van christelijk Nederland.
Je weet makkelijk met verschillende stakeholders te communiceren en verbinding te maken, zowel in
het Nederlands als in het Engels.
Je bent gewend om relaties op te bouwen en te onderhouden en je hebt goede
communicatievaardigheden.
Je kunt zelfstandig en proactief werken.
Je bent een fondsenwerver en houdt van het mobiliseren van mensen.
Je hebt de vaardigheid om zaken snel eigen te maken, kansen te benutten en prioriteiten te stellen.
Je bent data gedreven.
Je hebt ervaring met het werken met een CRM systeem (bij voorkeur: Salesforce).

Dit bieden wij
•
•
•
•

Een baan voor 0,6 - 0,8 fte per week in een internationale organisatie.
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 regio Utrecht.

Interesse?
Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een motivatiebrief inclusief cv en een
geloofsbrief (een korte beschrijving van je persoonlijke geloof) te sturen naar contact@ijmnl.org
t.a.v. Ruben Vlot.
Als medewerker van IJM zal je een Verklaring Omtrent Gedrag moeten kunnen overleggen.
Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

