
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Jaarlijks worden 1,7 miljoen Nederlanders slachtoffer van een misdrijf, ongeval of ramp. Fonds 

Slachtofferhulp maakt zich sterk voor de hulp aan en positie van deze slachtoffers. We financieren 

wetenschappelijk onderzoek, verbeteren en vernieuwen het hulpaanbod, steunen diverse 

lotgenoten-initiatieven en wijzen mensen de weg naar de juiste hulp via bijvoorbeeld 

SlachtofferWijzer.nl. Bij Fonds Slachtofferhulp werken 20 collega`s met ieder een eigen specialisme. 

Zij zetten zich dagelijks, vanuit hun eigen expertise, in op het gebied van hulpverlening, 

belangenbehartiging, beleidsadvies, fondsenwerving, marketing en voorlichting. Het team is nauw 

met elkaar verbonden door hun grote maatschappelijke betrokkenheid. Korte lijnen en een open 

werksfeer, grote mate van zelfstandigheid, projectmatig samenwerken en ruimte voor vernieuwing 

typeert de sfeer en de werkwijze van Fonds Slachtofferhulp. 

 

Bij Fonds Slachtofferhulp is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan de onlinestrategie en huisstijl. De 

websites van Fonds Slachtofferhulp zijn compleet vervangen en gebouwd aan de hand van customer 

journeys. Om al onze online activiteiten goed uit te voeren en online marketingkansen goed te 

benutten, willen we het team graag uitbreiden.  

 

We hebben een vacature voor een: 

 

Junior online marketeer 

 

Als junior online marketeer ben je medeverantwoordelijk voor de online vindbaarheid en 

zichtbaarheid van Fonds Slachtofferhulp. Je levert een belangrijke bijdrage aan zowel de 

marketingcommunicatiedoelstellingen als de fondsenwervingsdoelstellingen door de uitvoering van 

diverse online marketingactiviteiten. Je optimaliseert de verschillende websites van Fonds 

Slachtofferhulp, monitort de customer journeys en signaleert nieuwe mogelijkheden. 

 

Doel van de functie 

De functie heeft als doel online marketingactiviteiten door te ontwikkelen en uit te voeren zodat het 

zoekverkeer naar de websites van Fonds Slachtofferhulp wordt verhoogd en online fondsenwerving in 

de hand wordt gewerkt.  

 

Organisatorische positie 

De junior online marketeer: 

• Is werkzaam op de afdeling Communicatie & Marketing; 

• Rapporteert aan de teamleider Communicatie & Voorlichting; 

• Werkt nauw samen met de Coördinator Online Marketing. 
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Kernactiviteiten 

• Ontwikkeling en uitvoering van online marketingactiviteiten ter realisatie van fondsenwerving- en 

voorlichting doelstellingen 

• Beheer en doorontwikkeling van de websites van Fonds Slachtofferhulp 

• Analyseren en optimaliseren van de online customer journeys van Fonds Slachtofferhulp 

• Algemene ondersteuning van communicatie- en marketingactiviteiten 

 

Functieprofiel 

Je houdt van aanpakken, gaat zelfstandig te werk en bent tegelijkertijd een teamspeler. Je bent 

initiatiefrijk en grijpt online kansen aan om Fonds Slachtofferhulp op een passende manier voor het 

voetlicht te brengen van (nieuwe) donateurs en andere doelgroepen. Je hebt er plezier in om de 

online vindbaarheid én zichtbaarheid continu te analyseren en samen met het team verbeterslagen te 

maken. Je bent nog lang niet uitgeleerd, bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen in je vakgebied en 

in staat deze je snel eigen te maken. De kernwaarden Maatschappelijke Betrokkenheid, 

Betrouwbaarheid en Ondernemerschap zijn je op het lijf geschreven en je wilt graag bijdragen aan 

een kleine organisatie met een belangrijke missie. Jij versterkt het team met: 

 

• Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in de richting van Communicatie, Marketing of 

Commerciële Economie 

• Relevante werkervaring als medewerker online marketing of webanalist is een pré 

• Affiniteit en betrokkenheid bij de doelstellingen van Fonds Slachtofferhulp 

• Ervaring met en kennis van Google Analytics, Google Adwords, SEO en link-building.  

• Talent voor marketing en commercie 

• Analytisch vermogen en enthousiasme  

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 

 

Vaardigheden 

• Betrokkenheid bij de doelstellingen van het Fonds Slachtofferhulp; 

• Enthousiast, flexibel en stressbestendig; 

• Representatief; vermogen om met mensen van allerlei pluimage om te gaan; 

• Uitstekende organisatorische vaardigheden; 

• Proactieve houding, eigen initiatief; 

• Communicatief vaardig, uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Goede beheersing van Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Wordpress 

 

Wat bieden wij? 

De mogelijkheid om bij te dragen aan een relevant maatschappelijk thema waar ieder jaar veel 

mensen in Nederland mee te maken krijgen. 

 

Salarisschaal 11, minimaal € 2160 en maximaal € 3100 bruto per maand. 

 

Solliciteren? 

Stuur je motivatiebrief met cv naar info@fondsslachtofferhulp.nl. 

 

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Nicky Bredemeijer via 06-53861313 of Ivo 

Krapels via 06-22270355.  


