Vacature
Data Protection Officer & Jurist
Jouw verantwoordelijkheden:










Als Data Protection Officer & Jurist ben je verantwoordelijk voor de algemene strategie
betreffende de bescherming van gegevens. Je bent de sleutelfiguur bij o.a. de bescherming van
persoonsgegevens en werkt nauw samen met de gegevensbeschermingsautoriteit;
Je stelt een beleid op inzake gegevensbescherming van data en zorgt ervoor dat beide
ziekenhuizen compliant zijn met de actuele privacy wet- en regelgeving. Hierbij organiseer je de
nodige opleiding en werk je samen met de nodige stakeholders om het beleid om te zetten in de
praktijk;
Je maakt voorstellen op voor een continue aanpassing en verbetering van het
dataveiligheidsbeleid alsook adviseer je omtrent veiligheidstechnologieën;
Je bent betrokken bij verschillende projecten voor de veiligheids- en privacyaspecten waarbij je de
diverse risico’s onderzoekt die verbonden zijn aan het verwerken van info. Waar mogelijk stel je
oplossingen voor om hier een antwoord op te bieden;
Je brengt juridische adviezen uit omtrent contracten en overeenkomsten alsook adviseer je bij
juridische vraagstukken m.b.t. ziekenhuiswetgeving en arbeidsrecht;
Je rapporteert aan de CEO maar werkt tevens nauw samen met de andere directieleden en andere
stakeholders binnen beide ziekenhuizen.

Je troeven:
 Je behaalde een masterdiploma en kan terugkijken op een gelijkaardige ervaring binnen





gegevensbescherming;
Je hebt een grondige kennis van de GDPR en beschikt over gespecialiseerde kennis omtrent
gegevensbeschermingspraktijken en in het bijzonder de kennis van het recht;
Je hebt een sterke affiniteit met zowel de IT-technische als de juridische kant van data protectie;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden waarbij je anderen weet te motiveren en
inspireren om mee te bouwen aan het GDPR beleid;
Je bent analytisch ingesteld en gaat steeds georganiseerd te werk, hierbij kan je zelf een
optimale verdeling maken tussen je werktijd in het Ziekenhuis van Mol en het Ziekenhuis van
Geel.

Ons aanbod:




Een voltijdse inzet van de functie DPO/Jurist waarbij je halftijds werkt voor elk van de twee
samenwerkende ziekenhuizen.
Een uitdagende functie in een omgeving waar het mensgerichte aspect centraal staat;
De kans om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien.

Voel jij je geroepen om deze job in te vullen?
Stuur of mail je cv met sollicitatiebrief naar sollicitaties@azmol.be of vacatures@ziekenhuisgeel.be
Voor vragen kan je steeds terecht bij:
•
HRM directeur H. Hartziekenhuis Mol
014.71.27.00
•
HRM directeur Ziekenhuis Geel
014.57.72.31
•
ICT directeur H. Hartziekenhuis Mol
014.71.21.99
•
ICT directeur Ziekenhuis Geel
014.57.72.35

