Kom jij ons team versterken en impact creëren als:

Privacy Consultant
Functie

Privacy Consultant

Opleiding

HBO/WO (bij voorkeur Rechten)

Locatie

Leusden (Midden Nederland)

Dienstverband en uren

Loondienst, 32-40 uur per week

Wie zijn wij?
Consignium is een snelgroeiend management consultancybureau dat bestaat uit een team van
enthousiaste consultants met verschillende specialismen. Wij bieden een dynamische en
uitdagende werkomgeving met diverse opdrachtgevers. Ons team is jong, gedreven en
ambitieus. Bij ieder project en iedere dienst die wij verlenen zorgen wij voor een optimaal
resultaat, enerzijds door onze deskundigheid en anderzijds door het prettige contact met onze
klanten. Juist door net iets meer te geven op de inhoud én op de relatie maken wij het verschil en
creëren wij impact.
Wij op zoek naar een Privacy Consultant die (remote) aan de slag zal gaan op ons kantoor in
Leusden of desgewenst op locatie bij de klant.
Wat houdt deze rol in?
Als consultant bij Consignium zul je voor verschillende opdrachtgevers projecten uitvoeren. Dit
maakt jouw werkweek uitdagend en afwisselend. Vraagstukken op het gebied van
datamanagement, normering en compliance zijn je niet vreemd. Het is niet alleen belangrijk dat
je processen kunt managen, maar ook dat je ondernemend en initiërend kunt werken in
projecten.
De werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit:
-

Informeren en adviseren ten aanzien van de AVG en aangrenzende privacyvraagstukken;
Documentatie opstellen, bijvoorbeeld: een privacy statement,
verwerkersovereenkomsten en verwerkingsregister;
Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) uitvoeren;
Inzicht creëren in privacy en informatiebeveiligingsrisico’s.

Een sterk analytisch vermogen en een proactieve opstelling vinden wij een “must have”. Verder
lever je als consultant een bijdrage aan het verder uitbouwen van advies-,consultancy- en
projectwerkzaamheden. Jij bent hét aanspreekpunt voor organisaties met vragen over privacy .
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Gewenst profiel:
-

Je beschikt over een relevante afgeronde HBO/WO opleiding (bij voorkeur Rechten);
Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring en beschikt over aantoonbare kennis van
het privacy-vakgebied;
Interesse in het leiden van projecten met betrekking tot governance, risk en compliance;
Je past goed in een snelgroeiende organisatie waarin je jezelf kunt ontwikkelen op
professioneel en persoonlijk gebied;
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Wat bieden wij?
-

Een uitdagende, informele en creatieve leeromgeving met veel vrijheid,
verantwoordelijkheid en leuke collega’s;
Een diverse portefeuille van klanten en opdrachtgevers;
Marktconform salaris (afhankelijk van ervaring en achtergrond);
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een sport(school)vergoeding, vergoeding
mobiele telefoon en een gunstige pensioenregeling;
Ruimte voor opleidingen en training. Ontwikkeling wordt gestimuleerd;
Aantrekkelijke bonusregeling/aanbreng fee.

Dit maakt werken bij Consignium uniek:
-

Een werkgever die je stimuleert het beste uit jezelf te halen, iedere dag weer!
Werken in een jonge, dynamische organisatie, waar ruimte is voor eigen initiatief;
Maar bovenal natuurlijk: veel werkplezier!

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Leuk! Stuur ons jouw CV en motivatie waarom jij bij de
functie past. Jouw sollicitatie kun je richten aan werkenbij@consignium.nl.
Indien je vragen hebt over de vacature, de werkzaamheden of het bedrijf, kun je gerust contact
met ons opnemen via;, + 31 35 200 20 21.

Voorwaarden indiensttreding :
•
Verklaring omtrent gedrag (VOG);
•
Navragen van referenties (optioneel);
•
Kopie diploma;
•
Geheimhoudingsverklaring (afhankelijk van eindklanten).
Meer weten over werken bij Consignium? Klik hier en bekijk onze Instagram en LinkedIn pagina’s.
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