De BBTK Federaal, bond van bedienden, technici en kaderleden
van het ABVV, zoekt een:

DPO, Data Protection Officer (M/V/X)
Verantwoordelijkheden

Om te zorgen dat de regelgeving betreffende de gegevensbescherming (GDPR) wordt nageleefd in zijn
20 entiteiten, is de BBTK op zoek naar een tweede DPO.
De taken van de DPO omvatten voornamelijk:
• Het sensibiliseren van de entiteiten voor gegevens
bescherming en de bestaande regelgeving.
• Procedures en documenten opstellen rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke entiteit
en de contracten en akkoorden aanpassen.
• Risicoanalyses uitvoeren en de nodige maatregelen
treffen.
• De entiteiten begeleiden en adviseren over de juridische, praktische en organisatie-aspecten.
• De processen analyseren (informaticatools, informatiestromen,…) en oplossingen en/of verbeteringen
voorstellen om elk risico inzake vertrouwelijkheid en
veiligheid te voorkomen.
• Beide DPO’s werken nauw samen en zijn de referentie
personen inzake gegevensbescherming voor alle medewerkers en verantwoordelijken van de organisatie.

Gewenste kwalificaties en ervaring

• Je beschikt minimaal over een bachelor in de rechten
of in IT of hebt ervaring inzake gegevensbescherming
en privacy

• Je hebt een goede kennis van de wetgeving en van de
GDPR-richtlijnen.
• Je kan goed met mensen omgaan.
• Je beschikt over redactionele vaardigheden en je bent
in staat om je communicatie aan te passen aan de
doelgroep.
• Je bent geboeid door de nieuwe technologieën en
hebt interesse voor software-architectuur.
• Je kan zelfstandig werken
• Bij het behandelen van dossiers, volg je strikt de regels
van de deontologische code verbonden aan de functie.
• Je bent tweetalig, Nederlands en Frans, en kunt teksten opstellen in beide talen. Kennis van het Engels is
een noodzaak.

Wij bieden

Boeiend en gevarieerd werk in een omgeving die voortdurend in beweging is, in een organisatie op mensenmaat. Wij bieden eveneens een aantrekkelijk loon en
extralegale voordelen.

Interesse?

Stuur dan je CV en je motivatiebrief per mail naar
Anne Notebaert, anotebaert@bbtk-abvv.be
Wij hechten groot belang aan het correct omgaan met uw gegevens. Wens je meer te
weten over hoe wij sollicitaties verwerken, kijk dan op www.bbtk.org/privacy, rubriek
sollicitanten.

