Juridisch adviseur en verantwoordelijke voor gegevensbescherming
(DPO)
Onder de verantwoordelijkheid van de Managing Director en in het kader van halfjaarlijkse
objectieven, is het zijn taak om:
- de wettelijke bescherming van de activiteiten van het bedrijf te waarborgen
- de naleving van de "GDPR"-regelgeving binnen EOS Contentia als DPO uit te voeren.

Juridische taken
-

Adviseren en bijstaan van de directie in juridische zaken
Het valideren van de geldigheid van commerciële en andere contracten.
De verschillende diensten alert maken voor de juridische risico's die verbonden zijn aan het uitvoeren
van hun activiteiten.
Het uitvoeren van wettelijke en regelgevende controle in verband met de activiteiten van de
onderneming.

DPO taken
-

Het informeren en adviseren van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en alle partijen
die gegevens verwerken, over de verplichtingen in verband met de GPDR.
Toezicht houden op de naleving van de GDPR
Samenwerken en fungeren als aanspreekpunt voor de toezichthoudende autoriteit.

Vaardigheden
-

Kennis van het burgerlijk recht, het handelsrecht, het economisch recht en het consumentenrecht.
Kennis van incassowetgeving
Diepgaande kennis van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van een grondige
kennis van de GPDR.

Profiel
-

U bent bachelor in rechten
U hebt minimum 3jaar ervaring
Je spreekt vloeiend Frans/Nederlands en je hebt een zeer goede schriftelijke kennis van
Nederlands/Frans en Engels (mondeling en schriftelijk)

-

U bent in staat om de uitgevoerde verwerkingsprocessen te begrijpen evenals de informatie- en
gegevensbeveiligingstechnologieën
U hebt een analytische en redactionele geest
U bent bestand tegen stress
U bent dynamisch
Je bent een kracht van voorstel
Je weet hoe je moet argumenteren om mensen te overtuigen en aan boord te krijgen
Als DPO heb je integriteit en een hoog niveau van ethiek om een cultuur van gegevensbescherming
te bevorderen en om de waarden die zijn afgeleid van het GPDR te implementeren.
Je vertegenwoordigt het bedrijf door een positief imago te geven.

Aanbod
•
•

Een job in een snelgroeiende groep en in een dynamische omgeving.
Een salarispakket met bonussen op basis van objectieven, extralegale voordelen
(maaltijdcheques, bonussen gekoppeld aan de resultaten van de onderneming, opleiding,
groepsverzekering, ...)

Hebt u verdere vragen of interesse in deze job? Aarzel dan niet om uw kandidatuur (CV
en motivatiebrief) door te sturen naar: r.henneton@eos-contentia.be

