Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing,
met oog voor sociale veiligheid. Onze ambitie is het op uitstekende wijze leveren van diensten aan iedereen die
woont, werkt en verblijft in Gelderland-Zuid en daarmee in belangrijke mate bij te dragen aan een veilige
leefomgeving. Wij worden gekenmerkt als verbinder van veiligheid en staan midden in de samenleving.
De VRGZ bestaat uit diverse sectoren, waaronder de sector Bedrijfsvoering. Deze sector bestaat uit de afdelingen
Financiën & Control, Vastgoed & Facility, HRM en Informatievoorziening. Bedrijfsvoering ondersteunt de primaire
processen van zowel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid als GGD Gelderland-Zuid. Momenteel maakt de sector een
veranderslag door waarbij de focus ligt op samenhang tussen afdelingen en verbinding met sectoren van de VRGZ en
GGD Gelderland-Zuid.

Ben jij die proactieve

Privacy Officer
28-32 uur per week

En herken jij jezelf meteen in deze 3 punten?
1.

Je houdt van afwisseling en werkt graag in de dynamische wereld van brandweer, ambulancezorg, crisisbeheer,
GGD en bedrijfsvoering.
Je bent een pionier en neemt makkelijk initiatief: contacten leggen binnen verschillende organisaties is een tweede
natuur.
Je hebt talent voor het vertalen van beleid in concrete acties.

2.
3.

Lees dan vooral verder want dan hebben wij de perfecte baan voor jou!
Onze organisatie / Jouw team
1.
2.
3.

4.

Allereerst wacht jou een warm welkom in twee organisaties namelijk de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) en de
GGD Gelderland-Zuid. Velen omschrijven deze werkomgeving als een warm bad, en daar zijn we trots op.
Jij bent deskundige op het gebied van privacy (of hebt de ambitie om dit te worden) en wordt hiervoor een belangrijke
adviseur en sparringpartner van directie, management, OR en medewerkers van beide organisaties.
Je zorgt voor de uitvoering van het privacybeleid binnen zowel VRGZ als GGD Gelderland-Zuid en beweegt je daarbij
zelfstandig door de hele organisatie heen. Daarbij kom je op de verschillende brandweer- en ambulanceposten en GGDlocaties binnen de regio.
Ondanks de grote vrijheid die je vanaf het begin krijgt, zorgen wij ervoor dat je goed wordt ingewerkt waardoor je een
‘zachte landing’ zult maken. Ook daarna sta je in jouw werk niet alleen, want je werkt nauw samen met de CISO’s, de
informatieadviseurs, proceseigenaren en natuurlijk ook de functionaris gegevensbescherming.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.
6.
7.

Je stimuleert het bewustzijn rondom privacy in de organisaties.
Je draagt bij aan een meerjarig privacybeleid en je coördineert jaarplannen.
Je voert risicoanalyses uit op verwerkingsprocessen.
Je draagt zorg voor de actualiteit van het verwerkingsregister.
Je adviseert over afspraken met ketenpartners en leveranciers.
Je handelt potentiële datalekken af in nauwe samenwerking met de CISO en Functionaris
Gegevensbescherming.
Je rapporteert en presenteert aan het management van beide organisaties.
Je onderhoudt relaties binnen landelijke en bovenregionale privacynetwerken.
Je volgt actualiteiten op jouw vakgebied om ervoor te zorgen dat beide organisaties blijvend voldoen aan wet- en
regelgeving op het gebied van privacy.

Kortom, een bijzonder afwisselende baan midden in het gevarieerde werkveld van twee organisaties; van Brandweer tot
Algemene gezondheidszorg en van Bedrijfsvoering tot Veilig thuis!
De rol van Privacy Officer is nieuw binnen onze organisaties. Daarmee heb je ook direct de kans om aan je eigen functie
te bouwen.

Wat breng je mee?
8.

De Privacy Officer die wij zoeken onderkent de risico’s in de processen op het gebied van privacy voor burgers, cliënten
en collega’s, weet wat er moet gebeuren vanuit organisatiebelang en is in staat om anderen te betrekken en te
motiveren. Je werkt en denkt risico-gestuurd.
En verder:
•
•
•
•
•
•

Ben je zichtbaar en toegankelijk, een doorzetter en beweeg je je vlot door de organisaties heen.
Heb je minimaal een relevante hbo-opleiding, bijvoorbeeld op juridisch of bestuurskundig gebied en/of
aantoonbare relevante werkervaring in die richting.
Heb je een sterke affiniteit met wet- en regelgeving.
Ben je sterk in plannen en organiseren.
Heb je overtuigingskracht, communiceer je zowel mondeling als schriftelijk helder en ben je organisatiesensitief.
Handel je vanuit onze drie kernwaarden: vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Nieuwsgierig?

Je krijgt een salaris van maximaal
€ 4.671,- bij een aanstelling van
36 uur volgens schaal 10 van de
Salaristabel gemeenteambtenaren en de
HR21-functie: Medewerker
beleidsuitvoering I.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats
op dinsdagochtend 22 november.

Neem gerust contact op met
Erwin van den Heuvel
afdelingsmanager Informatievoorziening
06 239 610 45

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
zoals een individueel keuzebudget van
circa 17% van je bruto jaarloon dat je
kunt inzetten voor o.a. verlof.
Het betreft in eerste instantie een
tijdelijke aanstelling van een jaar; bij
goed functioneren wordt deze omgezet
naar een vast dienstverband.

De standplaats is Nijmegen; daarnaast is
het mogelijk om vanuit huis te werken.
Je bent bereid een rol of taak in de
crisisorganisatie te vervullen.
Bij aanstelling vragen we je een Verklaring
Omtrent Gedrag aan te leveren.

Geïnteresseerd?
We ontvangen je motivatie en cv
graag uiterlijk 13 november 2022
Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeld in de onderwerpregel
VR 71-22 en je naam

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. Delen wel.

