• Een plek in een gedreven
en enthousiast team, waar
samenwerking
vanzelfsprekend is;

Functionaris
Gegevensbescherming/DPO
(HR21: Adviseur III)
18 uur per week
Zou jij de gemeente Roermond willen helpen om de privacy
van haar burgers te bewaken en te monitoren? Kun jij
mensen meenemen in jouw visie en kun jij distantie en
nabijheid tot medewerkers combineren? Ben jij die
onafhankelijke en bevlogen functionaris die blijft glimlachen
ook als het spannend wordt en er druk op je wordt
uitgeoefend? Dan zoeken wij jou!

Roermond is de stad van Ontmoeting, Verbinding en Samenwerking. Een
historische stad voor jong en oud, die zorgt voor elkaar, met een bloeiende
economie in Retail, Leisure en industrie, en samen werkt aan duurzame
ontwikkeling. Roermond is een dynamische en afwisselende plek om te werken
en te wonen. Samen met de ervaren Privacy Officer ga je aan de slag bij het
team Control. Naast de privacy is dit team verantwoordelijk voor de interne
controle, planning & control en informatiebeveiliging. Dit team valt rechtstreeks
onder de Concerndirecteur.

Als Functionaris Gegevensbescherming houd je toezicht op en adviseer je over
onder andere de naleving van de AVG. Naast de AVG doe je dit ook voor andere
EU wet- en regelgeving, nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming en
het gemeentelijk beleid over de verwerking van persoonsgegevens. Je zorgt
ervoor dat het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een gezamenlijke en
gedeelde verantwoordelijkheid is. Je bent dus in staat om verantwoordelijkheden
op de juiste plek te houden, dan wel neer te leggen. Kortom, je zorgt ervoor dat
ieder cluster de benodigde bijdrage aan naleving van de verschillende wetten
levert.
Daarnaast adviseer je over bewustwording en opleidingen van het bij de
verwerking van gegevens betrokken personeel en de betreffende audits.
Je geeft advies over Privacy Impact Assessments (PIA’s) en ziet toe of de
uitvoering daarvan in overeenstemming is met de AVG. Je functioneert
onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de Concerndirecteur. Tot slot werk
je nauw samen met de Privacy Officer en de (Chief) Information Security Officer.

• Een veelzijdige en
uitdagende werkomgeving;
• Een organisatie (en
cluster) in ontwikkeling
met ruimte voor en
behoefte aan jouw input;
• Een salaris van maximaal
€ 5169,- (schaal 11) bruto
per maand op basis van
een 36-urige werkweek
(peildatum 1/10/2020).
Inpassing in aanloopschaal
10 is mogelijk als de
medewerker de functie nog
niet volledig en volwaardig
kan uitoefenen;
• Goede
arbeidsvoorwaarden o.a.
uitloopschalen, ICT
voorzieningen,
reiskostenvergoeding en
IKB. IKB bedraagt 17,05%
van je bruto jaarsalaris en
kun je inzetten voor
bijvoorbeeld de inkoop van
extra vrije dagen.

• Je hebt een afgeronde academische opleiding, grondige kennis van de relevante
wetgeving en bereidheid tot verdieping in de Baseline Informatiebeveiliging
Overheid (BIO);
• Je hebt enkele jaren werkervaring als Functionaris Gegevensbescherming binnen
een overheidsorganisatie (bij voorkeur bij een Gemeente);
• Je bent in staat externe ontwikkelingen en wettelijke kaders te vertalen naar de
interne organisatie, het te voeren beleid en de te realiseren oplossingen;

Ga dan naar www.igom.nl en
solliciteer vóór 28 februari.
Het kunnen overleggen van een
verklaring omtrent het gedrag
maakt deel uit van de
selectieprocedure (dit wordt verder
besproken in een eventueel
arbeidsvoorwaardengesprek).

• Je hebt natuurlijk overwicht en overtuigingskracht om de organisatie verder te
ontwikkelen op privacy gebied. Deze eigenschappen zet je ook in om
verantwoordelijkheden op de juiste plek neer te leggen en te houden;
• Je beschikt over uitstekende presentatie- en rapportagevaardigheden;
• Je bent analytisch sterk en je beschikt over sociale- en communicatieve
vaardigheden.

Wil je nog verdere informatie over
deze functie, dan kun je contact
opnemen met:
Brenda Feijen, Medewerker
Bedrijfsvoering HRM, 06 253 81 437

