
 

Consultant Legal & Privacy  
Consignium BV, Midden Nederland 
     

       Wij zijn op zoek naar  

Een ondernemende Consultant Legal & Privacy (medior) 

 

Wat houdt deze rol in? 

Consignium wil het team versterken met een junior consultant die een belangrijke rol wil spelen 

in de uitvoering van privacy en juridisch gerelateerde opdrachten. Als consultant lever je een 

bijdrage aan het verder uitbouwen van advies, consultancy en projectwerkzaamheden. Gezien de 

omvang van de organisatie is er veel ruimte voor nieuwe initiatieven.  

De werkzaamheden omvatten o.a. het opstellen van een juridische stukken, het uitvoeren van 

risicoanalyses en privacy impact assessments, het toetsen van de uitvoering van controls en het 

ondersteunen bij uiteenlopende projecten. Ook denk je mee over allerlei vraagstukken op het 

gebied van datamanagement, privacy management, gegevensbescherming, compliance en 

acquisitie van nieuwe klanten. 

 De werkzaamheden van een Consultant Legal & Privacy bestaan uit:  

• Ondersteunen en medeverantwoordelijke voor de kwalitatief hoogwaardige uitvoering 

van opdrachten op het gebied van risicomanagement, privacy en compliance.  

• Projectmanagement. Verantwoordelijk voor de planning van eigen opdrachten en contact 

met opdrachtgegevens.  

• Belangrijke bijdrage leveren aan het commercieel uitbouwen van Consignium  

• Bijdragen aan het vergroten van ons netwerk en naamsbekendheid. Afhankelijk van 

interesses en competenties kunnen innovatieve ideeën worden omgezet in actie. 

 

Afhankelijk van interesses en competenties kunnen innovatieve ideeën worden omgezet in actie.  

& verder? 

Het is belangrijk dat je processen kan managen, maar ook ondernemend en initiërend kunt 

werken in projecten.  Een sterk analytisch vermogen en proactief kunnen werken vinden wij een 

must have. Daarnaast ben je Fulltime (40 uur per week) beschikbaar.  

Wat vragen wij van de kandidaat? 

Wij zijn op zoek naar een professional die zich herkent in onderstaande punten:  

• Je beschikt over een afgeronde HBO of academische opleiding, bij voorkeur 

Bedrijfskunde, Economie, MER of Rechten;  

• Opleiding Certified Information Privacy Professional (CIPP) of soortgelijk is een pre  

• Je hebt ca. 1-3 jaar relevante werkervaring en beschikt over aantoonbare kennis van de 

technieken en methodieken die binnen het vakgebied worden toegepast;  

• Je bent professioneel, slagvaardig en ondernemend waarbij de klant altijd centraal staat;  



• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als 

in het Engels; 

• Je bent ondernemend ingesteld en ziet uitdaging in het zoeken naar kansen; 

• Je bent een zelfstarter en creatief in het bedenken van oplossingen; 

• Ervaring met netwerken, acquisitie of bestuurlijke functies is een pre; 

• Je bent ambitieus en in staat zowel jezelf als je collega’s verder te ontwikkelen; 

• Je past goed in een kleine, ondernemende en groeiende organisatie; 

 

Kennis van de volgende thema’s is een pre:  

• Verschillende normenkaders voor informatiebeveiliging (ISO2700x, CoBIT).  

• Privacy gerelateerde regelgeving (GDPR, AVG, WBP, Privacy Shield) 

 

Wat krijg jij ervoor terug? 

Marktconform salaris & Secundaire arbeidsvoordelen 

• Laptop/tablet 
• Vergoeding gebruik eigen auto / openbaar vervoer 
• Vergoeding mobiele telefoon 
• Ruimte voor opleidingen en training 
• (Buitenlandse) congressen 
 

Info over procedure, nadere info opvragen, contactgegevens 

Ben je geïnteresseerd? Leuk!   

Jouw sollicitatie kun je richten aan de dhr. R.H.A. van Asch via rhavanasch@consignium.nl .  

Voorwaarden indiensttreding 

• Verklaring omtrent gedrag 
• Navragen van referenties 
• Kopie diploma 
• Beschikking over een rijbewijs B 
• Geheimhoudingsverklaring (afhankelijk van eindklanten) 
 

 

 


