Vacaturenummer 2022.03

Voor de afdeling Controlling & Regulering zijn wij op zoek naar een:

PRIVACY OFFICER
(28-40 uur)

Ben jij iemand die privacy hoog in het vaandel heeft? Zoek jij een functie met een breed aandachtsgebied?
De energietransitie is volop van start en wij als RENDO zitten er middenin. Er komt veel op ons af. Werken bij
RENDO betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is en de digitalisering heeft ingezet. Een
informele en collegiale omgeving met uitstekende arbeidsvoorwaarden en leuke collega’s.
Wat ga je doen?
Als privacy officer werk je in teamverband aan de verdere ontwikkeling van het privacy control framework binnen
de RENDO groep. Je stelt privacybeleid op conform de wettelijke kaders en ondersteunt de organisatie bij de
juiste uitvoering hiervan. Je houdt actief toezicht op de naleving van privacy wet- en regelgeving, signaleert en
analyseert relevante ontwikkelingen en informeert het management hierover. Jij bent het interne aanspreekpunt
rondom privacy vraagstukken, creëert draagvlak en bevordert bewustwording omtrent de omgang met
persoonsgegevens.
Wie zoeken wij?
• Jij hebt HBO/WO werk- en denkniveau;
• Jij hebt een opleiding op het gebied van gegevensbescherming zoals CIPP/E of CDPO gevolgd;
• Jij hebt aantoonbare kennis van bedrijfsprocessen en wet- en regelgeving op het gebied van privacy;
• Je hebt minimaal 3-5 jaar werkervaring binnen het privacy domein;
• Jij hebt goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en kunt mensen verbinden;
• Jij hebt een proactieve, kritische en resultaatgerichte houding;
• Jij bent analytisch sterk en hebt probleemoplossend en strategisch denkvermogen.
Wat kunnen we je bieden?
• Een salaris tot maximaal € 4.695,- bruto (afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring);
• Aantal uren in overleg;
• Persoonlijk budget ad 18% (incl. vakantietoeslag) en 3,7% eindejaarsuitkering;
• DI-budget (duurzame inzetbaarheid) ad € 500,- per jaar;
• 4 weken vakantie en 36 uur spaarverlof;
• Reiskostenvergoeding en mogelijkheden tot fiscale uitruil;
• Goede pensioenregeling;
• Collectieve ziektekostenverzekering en een bijdrage voor je aanvullende verzekeringen;
• Scholingsmogelijkheden;
Een (integriteits)screening of assessment kan onderdeel zijn van de werving & selectie procedure.
Wie zijn wij?
RENDO is een netbeheerder en netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel die huishoudens en bedrijven
voorziet van gas, elektriciteit en glasvezel. RENDO onderscheidt zich in het faciliteren van lokale en regionale
initiatieven in haar werkgebied. Belangrijke speerpunten voor de komende jaren zijn duurzaamheid en de
energietransitie, waaronder de toename van groen gas in het RENDO-netwerk, onderzoeken van mogelijkheden
naar toepassing van waterstof in het distributienetwerk, het elektrische-net gereed maken voor de toekomst en tot
slot het aanleggen van glasvezel netwerken in Drenthe en Overijssel.
Meer informatie:
Heb jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Nanda
Grondsma, Coördinator Controlling & Regulering, 06-15547705 of met Dorien Kiezebrink - ten Klooster, HR
adviseur, 0522-856 410.
We zien je sollicitatie graag tegemoet. Je motivatie en curriculum vitae kan je sturen naar vacatures@rendo.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meppel, april 2022
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