Het veld rondom privacy wordt steeds complexer. Ga jij de uitdaging aan om als Privacy en Security
Officer bij Qualizorg toezicht te houden op de toepassing en naleving van de wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)?
Wij zijn per direct op zoek naar een:

Privacy en Security Officer
Fulltime, 40 uur per week
Qualizorg gelooft in een klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg. Met behulp van
gebruiksvriendelijke en vooruitstrevende IT biedt Qualizorg inzichten in data aan zorgverlener,
patiënt en maatschappelijke belanghebbenden.
Als Privacy en Security Officer zorg jij dat de organisatie beschermd is tegen
informatiebeveiligingsrisico’s en zorg je dat de organisatie up-to-date is met de wet- en regelgeving
op het gebied van informatiebeveiliging. Daarnaast maak (en houd) je de organisatie bewust van
individueel gedrag op de informatieveiligheid. Je houdt je bezig met het beleid omtrent de
informatiebeveiliging en voert de regie over de implementatie van benodigde maatregelen. Ook
coördineer je de reacties op calamiteiten zoals (ernstige) issues op het gebied van
informatiebeveiligingsincidenten. Daarnaast heb je zelf ook een groot aandeel in de uitvoering van
de processen.
Taken en verantwoordelijkheden
- Je ziet onafhankelijk toe op de naleving van wettelijke regels, met name vanuit de AVG over het
verwerken van persoonsgegevens binnen de organisatie.
- Je ontwikkelt, implementeert en evalueert het privacybeleid binnen de organisatie.
- Je geeft gevraagd én ongevraagd advies over privacy-aangelegenheden bij de ontwikkeling van
beleid en systemen (privacy by design).
- Je stimuleert het privacy-bewustzijn van medewerkers
- Je ontwikkelt interne regelingen en voert deze ook uit;
- Je houdt een register van verwerkingen bij.
- Je bent kartrekker in de uitvoering van de procedure 'Melden datalek' en houdt een
meldingsregister van datalekken bij.
- Je ondersteunt de totstandkoming van verwerkersovereenkomsten en de uitvoering van Privacy
Impact Assessments (PIA's).
- Je werkt nauwgezet samen met de kwaliteitsmedewerker.
Wat vragen wij?
- Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring als Privacy en Security Officer in een dynamische (IT)
omgeving;
- HBO werk- en denkniveau;
- Je bent bekend met relevante wet- en regelgeving en standaarden zoals de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), NEN 7510 en ISO 27001;
- Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
- Je bent organisatiesensitief, omgevingsbewust, analytisch sterk, innovatief en creatief;
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Waarom je bij Qualizorg wil werken? Bijvoorbeeld omdat wij;
- Open staan voor jouw ideeën en initiatieven en graag van jou leren;
- Een groeiende organisatie zijn waarin je een actieve bijdrage kan leveren;
- Jou aanmoedigen om jezelf continu te blijven ontwikkelen;

-

Een platte organisatie zijn met korte lijnen;
Elke dag aan maatschappelijk-relevante projecten werken met als doel een klantgerichte,
transparante en doelmatige gezondheidszorg;
Elke dag samen lunchen;
Naast hard werken, ontspanning ook erg belangrijk vinden en daarom regelmatig leuke
activiteiten organiseren.

Arbeidsvoorwaarden
Met betrekking tot de voorwaarden wordt een uitdagende en leerzame baan geboden, met uiteraard
een marktconform salaris en goede secundaire voorwaarden (waaronder een collectieve
pensioenregeling, opleidingsmogelijkheden en doorgroeiperspectief).
Heb jij ervaring of wil je graag verder leren op deze gebieden en ben jij in staat om ons in een
motivatiebrief mee te nemen in jouw toegevoegde waarde voor Qualizorg?
E-mail je motivatie + CV naar: mwortman@qualizorg.nl.

