Privacy Officer (32 - 36 uur per week)
Wij zijn sinds 1 januari 2021 een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit zes (delen van) organisaties. De start van
de nieuwe organisatie komt in een tijd dat samenwerken uitdagender is dan ooit. De Privacy Officer is het eerste
aanspreekpunt voor privacy vragen en de aanjager voor het creëren van bewustzijn als het gaat om privacy. Je
geeft uitleg over wat je wel en niet kan doen op het gebied van privacy. Ook zie je er op toe dat de medewerkers
en het management in de uitvoering van hun werk de wet- en regelgeving volgen.
Wat ga je doen?
Als Privacy Officer ben je zelfstandig verantwoordelijk en breng je jouw kennis van AVG in, om iedereen binnen
de organisatie te laten voldoen aan de geldende privacywetgeving. Je vertaalt dit naar de procedures en zorgt
voor een duidelijke handleiding en richtlijnen waarmee de collega's op de werkvloer mee vooruit kunnen. Waar
nodig verzorg je AVG-trainingen. Daarnaast ondersteun je collega's en coach je zodat er een bewustzijn heerst
waarmee we de risico's kunnen beperken. Ook doe je risicoanalyses en presenteer je met passend advies. Met
jouw deskundigheid en professionaliteit weet jij een duidelijk implementatieplan op te zetten en uit te voeren. Tot
slot ondersteun en controleer je projecten en processen op de naleving, toepassing en consolidatie van AVGrichtlijnen binnen de organisatie en/of help je hierbij de (proces)eigenaar de juiste stappen te kunnen laten
nemen.
Dit zijn niet de enige werkzaamheden die jij uitvoert. We vertellen je er in een gesprek graag veel meer over! Of
kijk eens op onze site www.nlveteraneninstituut.nl. Spreekt het je aan? Lees dan verder en solliciteer!
We hopen dat jij je in onderstaande herkent:
•
Je hebt minimaal een afgeronde hbo of wo in rechten.
•
Je hebt minimaal 2 of 3 jaar ervaring in een vergelijkbare rol.
•
Je bent zelfstandig en professioneel.
•
Je beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
•
Je vindt het leuk om een omgeving uit te bouwen.
•
Naast privacy heb je interesse om je te verdiepen in informatiebeveiliging.
•
Jouw bevlogen en betrokken persoonlijkheid zorgt ervoor dat je de collega bent waar we mee vooruit komen
en op kunnen bouwen. Je helpt mee de organisatiedoelstellingen binnen de afdeling en over de
afdelingsgrenzen heen te realiseren en te stimuleren. Je draagt bij aan een positieve sfeer van leren en
consolideren. Je kenmerkt je door processen continu te verbeteren en graag jezelf te willen blijven
ontwikkelen.
•
Je herkent je in onze kernwaarden Vertrouwen, Verbinden en Vernieuwen, hebt affiniteit met onze doelgroep
en wilt wat betekenen voor anderen.
Wie zijn wij?
Het Nederlands Veteraneninstituut zet zich in om de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die erkenning,
waardering en zorg te geven die zij verdienen. Wij beschikken over jarenlang opgebouwde kennis en expertise op
het gebied van veteranenthema’s. Vertellen van verhalen van veteranen in welke vorm dan ook is belangrijk. De
thuisbasis van het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn is de plek voor ontmoeten en verbinden. Daar voelen
veteranen zich altijd welkom en thuis. Ons gedreven team van ruim tweehonderd medewerkers is meedenkend
en steeds op zoek naar vernieuwing om onze missie nog beter uit te voeren. Daarvoor bundelen we onze kracht,
kennis en kunde met andere organisaties en maatschappelijke partijen. Zo bouwen we met elkaar aan een
samenleving waarin elke veteraan meetelt, meedoet en zich thuis kan voelen.

Wat bieden wij?
•
Veel vrijheid om zelf je werktijden in te delen, plaats onafhankelijk, in overleg met je team en je
leidinggevende.
•
Een afwisselende, interessante functie in een bosrijke en moderne werkomgeving op kantoor.
•
Een prettige werksfeer door samenwerking met betrokken en enthousiaste collega’s.
•
Een passend salaris.
Je begint op basis van een jaarcontract. Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao
Sociaal Werk en bedrijfseigen regelingen. De inschaling van het salaris is gebaseerd op leeftijd en relevante
werkervaring.
Ben jij de persoon die wij zoeken?
Stuur dan je motivatie en cv naar werken@nlveteraneninstituut.nl.
We ontvangen je reactie graag.
Heb je nog vragen over de vacature? Stuur dan een mail naar Maarten Brauns, Manager Informatievoorziening
en IT, m.brauns@nlveteraneninstituut.nl of bel 06 5338 0723.
Het verkrijgen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

