
 

 

 

 

 

GDPR-coördinator (v/m/x) 

Halftijds contract (19u) van bepaalde duur (24 maanden) - Brussel 

 

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede 

en ongelijkheid.  

In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering waarbij kwetsbare 

gemeenschappen hun lot in eigen handen kunnen nemen. Oxfam België zet zich in door middel van 

een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te 

beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een netwerk van ongeveer 250 winkels zet 

Oxfam België zich in voor een eerlijke, duurzame handelen ondersteunt zede circulaire en sociale 

economie in België. 

Kom jij je pen en brains inzetten om samen ongelijkheid en armoede de wereld uit te helpen? Voor het 

departement ICT is Oxfam op zoek naar GDPR-coördinator. 

 

Je verantwoordelijkheden: 

De GDPR-coördinator coördineert de implementatie, het beheer en de monitoring van de privacy- en 

gegevensbeschermingsstrategie en de ontwikkeling en invoering van beleidsnota’s, richtlijnen en 

bewustmakingscommunicatie over gegevensbescherming. Zij/hij zal na 3 maanden de rol van DPO 

overnemen alsook de relatie met de autoriteiten verzorgen indien nodig. 

Bovendien identificeert en beheert zij/hij de risico's in verband met privacy en gegevensbescherming 

en escaleert zij/hij risico's en problemen naar de leidinggevenden indien nodig. De coördinator is het 

eerste aanspreekpunt voor GDPR-spocs die vragen hebben over de uitvoering of interpretatie van de 

GDPR-regels. 

De GDPR-coördinator coördineert en houdt toezicht op activiteiten met betrekking tot:  

• Het uitvoeren en beoordelen van controles die door de afdelingen worden uitgevoerd. Zij/hij 

informeert, adviseert en doet aanbevelingen met betrekking tot gegevensbescherming, 

privacy en de naleving ervan. 

• Een gegevensbeschermingscultuur binnen Oxfam bevorderen en essentiële elementen van 

de gegevensbescherming helpen implementeren (bv. beginselen van gegevensverwerking, 

data subjects’ rights, gegevensbescherming by design en by default, beveiliging, beheer van 

gegevensinbreuken) 

• Het adviseren van GDPR-spocs en DPO's van afdelingen met betrekking tot 

gegevensbescherming en privacybeheer (bv. DPIA-processen & -doelstellingen, beheer van 

gegevensverwerkingsactiviteiten, beschermingsmaatregelen om de risico's te beperken, 

zowel technisch, organisatorisch als formeel). Zij/hij organiseert vergaderingen met GDPR-

werkgroepen om informatie te verstrekken over het algemene implementatieplan, oplossingen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor gemeenschappelijke problemen uit te wisselen en de gegevensbeschermingscultuur te 

bevorderen. 

• Het ontwerpen, implementeren en monitoren van cross-functionele GDPR-processen. 

• De coördinator geeft advies zodra zich een datalek of een ander incident heeft voorgedaan en 

moet tijdig worden betrokken bij relevante kwesties en rechtstreeks rapporteren aan het 

hoogste managementniveau en de relevante autoriteiten. 

Jouw profiel 

• Je hebt eerdere ervaring en deskundigheid op het gebied van GDPR, regelgeving en 

praktijken. 

• Je hebt een juridische achtergrond. 

• Je hebt ervaring met het coördineren van de implementatie en het opvolging van GDPR-

gerelateerde processen en -controles over afdelingsgrenzen heen. 

• Je hebt inzicht in data processing activiteiten, waaronder zakelijke toepassingen en 

gegevensgebruik. 

• Je hebt ervaring in het werken met data protection contracten, waaronder verwerkings-, 

overdrachts- en aanverwante overeenkomsten. 

• Je hebt inzicht in de wisselwerking tussen juridische, IT- en gegevensbeveiligingseisen. 

• Je hebt ervaring met het bevorderen van een bewustwordingscultuur op het gebied van 

dataprivacy. 

• Je hebt ervaring met het ontwikkelen en het beoordelen van privacypolicies en -controles om 

risico's tot een minimum te beperken en naleving te waarborgen. 

• Je hebt ervaring met het reageren op potentiële privacyincidenten, het beperken van risico's, 

het bepalen van rapportagevereisten en het ontwikkelen van corrigerende actieplannen indien 

nodig. 

• Je hebt ervaring met interne audits. 

• Je hebt aantoonbare leiderschapservaring en probleemoplossend vermogen 

• Je kan onder druk presteren. 

• Je hebt ervaring met het communiceren met de hoogste managementniveaus en personen 

met beslissingsbevoegdheid binnen de organisatie, alsook met het duidelijk communiceren 

met werknemers in de organisatie over de wijze waarop zij zich aan de GDPR-regels moeten 

houden. 

• DPO of Privacy, gegevensbescherming en informatiebeveiliging certificeringen (is een plus) 

• Je deelt de waarden van Oxfam 

• Je spreekt vloeiend Nederlands en Frans en hebt een goede kennis van het Engels. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Oxfam biedt jou: 

• Een halftijds (19u) contract van bepaalde duur voor 24 maanden. 

• Een maandelijks brutosalaris dat in lijn ligt met de ngo-sector van minimaal 1.279,96 euro en 

maximaal 2.162,64 euro (voor 30 jaar nuttige ervaring). 

• Daarbovenop: terugbetaling van het openbaar vervoer (woon-werkverkeer), 13de maand, 

maaltijdcheques, groepsverzekering, extralegaal verlof, flexibele uren, tot 50% structureel 

thuiswerk mogelijk met vergoeding en ondersteuning bij opleidingen. 

• De kans om deel uit te maken van een wereldwijd toonaangevende organisatie in het veld van 

ontwikkelingssamenwerking en een rol te spelen bij grote inspirerende veranderingen in de 

wereld. Je maakt deel uit van een gemotiveerd team, dat zich verbonden voelt door de missie.   

• Een uitdagende en boeiende job, waarin een goede balans tussen werk en privé belangrijk is. 

 
 

Solliciteren 

 

Stuur je cv en motivatiebrief vóór 1 oktober 2021 naar OBE.jobs@oxfam.org met vermelding van 

« Naam Voornaam + GDPR-coördinator». 

 

Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je kwaliteiten en 

vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele identiteit. 

 

We engageren ons om ieder mens te beschermen en hun welzijn te bevorderen. We verwachten van al 

onze medewerkers en vrijwilligers dat ze dit engagement en onze waarden delen en dat ze een 

gedragscode volgen (meer info: http://oxfam.be). 
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