Veiligheidsregio Groningen
VRG is als innovatieve en betrokken netwerkorganisatie de verbinder voor een
zelfredzame samenleving die nuchter omgaat met risico’s. We gebruiken ons
collectieve vakmanschap om Groningen samen met onze partners zo veilig
mogelijk te maken (en te houden). In een noodsituatie zorgen we ervoor dat
inwoners en organisaties elkaar weten te vinden om effectief te kunnen helpen.
Samen werken aan veiligheid dicht in de buurt (www.veiligheidsregiogroningen.nl).

Noorderpoort
Noorderpoort verzorgt met circa 1400 medewerkers modern onderwijs voor
ongeveer 14.000 studenten en 1000 cursisten in de provincie Groningen en
Assen. De focus ligt daarbij zowel op beroepsonderwijs voor jongeren, als op
kortere trajecten in bij- en omscholing en vakonderwijs in combinatie met
inburgering. Hiervoor werkt Noorderpoort veel samen in netwerkverbanden
met bedrijven en instellingen uit de regio (www.noorderpoort.nl).

wij zoeken een
Functionaris Gegevensbescherming
(16-24 uur per week)

Deze vacature wordt uitgezet door de organisaties
Veiligheidsregio Groningen
(VRG) en Noorderpoort.
Deze organisaties zijn een
samenwerking met elkaar
aangegaan om gezamenlijk
een functionaris gegevensbescherming aan te stellen.
De organisaties willen hierdoor de kwaliteit verhogen
en een brede kijk creëren op
het gebied van gegevensbescherming. De indiensttreding voor 16 tot 24 uur
per week zal plaatsvinden bij
VRG. Vanuit de aanstelling
bij VRG, word je gedetacheerd naar de andere organisaties. De urenverdeling en
standplaatsen zijn als volgt:
• VRG 8 uur p/w, standplaats Groningen.
• Noorderpoort 8 uur p/w,
standplaats Groningen.

Als Functionaris Gegevensbescherming ben je een onafhankelĳke toezichthouder en adviseur op het
gebied van de bescherming van persoonsgegevens binnen VRG en Noorderpoort. Met jouw enthousiasme over gegevensbescherming weet je anderen te inspireren. Je denkt in oplossingen voor de organisatie en hebt integriteit hoog in het vaandel. Je bent kritisch waar nodig en meedenkend waar het
kan. Daarnaast ben je daadkrachtig, sterk in alle vormen van communicatie en in staat om medewerkers te motiveren. Je houdt van aanpakken en stelt je ﬂexibel op. Je bent een bruggenbouwer en
weet regels te verbinden met de praktĳk en vergroot daarmee het privacy bewustzĳn van de organisatie. Je kunt uitstekend prioriteiten stellen en houdt daarbĳ je einddoel voor ogen. Verder ben je initiatiefrĳk en durf je onafhankelĳk van anderen tot een oordeel of met nieuwe ideeën te komen.

Wat ga je doen?

Voor de organisaties adviseer je over en houd je toezicht op:
• de kwaliteit en naleving van het beleid, procedures en
richtlijnen op het gebied van privacy;
• de juiste afhandeling van datalekken;
• de tijdige en correcte afhandeling van klachten en
rechtenverzoeken van betrokkenen;
• de aanwezigheid en kwaliteit van verwerkersovereenkomsten;
• de juistheid en volledigheid van het register van
verwerkingen;
• adequate bewustwordingsactiviteiten;
• nieuwe projecten en plannen met persoonsgegevens;
• de uitvoering en kwaliteit van DPIA’s.
Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor de
Autoriteit Persoonsgegevens. Bij onvoldoende compliance
rapporteer en adviseer je waar nodig aan het bestuur van
de organisaties. Je maakt hierbij een risico gebaseerde
afweging in de te kiezen escalatie en geeft advies voor
verbetering. Je legt jaarlijks middels een jaarverslag verantwoording af over je werkzaamheden. Afhankelijk van de
voortgang van de organisatie op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, kan het voorkomen dat van
de FG een actieve rol in de implementatiefase verwacht
wordt.

De ideale achtergrond

• Je beschikt over WO-Master werk- en denkniveau;
• Je hebt ruime kennis en ervaring op het betreffende
vakgebied;
• Een afgeronde opleiding op het gebied van gegevensbescherming of risicomanagement is een pré;
• Je hebt kennis van de wet- en regelgeving, procedures
en richtlijnen op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens;
• Je kunt zowel goed zelfstandig- als samenwerken, bent
sterk in het mondeling en schriftelijk communiceren en
bouwt gemakkelijk een netwerk op;
• Je bent zeer vaardig in het opstellen van nota’s en
adviezen en kunt dit goed verwoorden op verschillende
niveaus;
• Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en over
organisatiesensitiviteit.

Wat bieden wĳ?

De indiensttreding zal plaatsvinden bij VRG, waardoor de
arbeidsvoorwaarden van VRG van toepassing zijn op de
volledige aanstelling.
De arbeidsvoorwaarden van VRG zijn afgestemd op de
gemeentelijke CAO, waaronder voor deze functie een
salaris tot maximaal € 5.118,- bruto per maand (schaal
11) bij 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en
ervaring.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Peter Hazelaar, teamleider IM/ICT VRG,
telefoonnummer 06 30 02 61 39.

Enthousiast geworden?

Ben jij de ideale kandidaat voor deze functie, stuur dan
voor 10 juni 2020 je kernachtige motivatie en een CV
naar personeel@vrgroningen.nl, t.a.v. Chantal Streppel,
adviseur DPOO, onder vermelding van het vacaturenummer 2020.019.VRG. De selectiegesprekken staan
gepland 18 juni 2020.

Deze vacature wordt zowel intern bij de betrokken
partijen als extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid
heeft een interne kandidaat voorrang.

