
Verantwoordelijke interne controle/gevolmachtigde gegevensbescherming 

(M/V/X) 

 

Taken verantwoordelijke interne controle: 

 Directe verantwoordelijke: secretaris-generaal; 

 

 Volgens de richtlijnen van het leidinggevend orgaan: organiseren van de installatie van de interne 

controle (politiek, handvest, aansturingsproces, verantwoordelijkheid van de verschillende 

partijen, …); 

 

 Een referentiesysteem interne controle en methodologische leidraad ter beschikking stellen en 

bijwerken; 

 

 Het bestuursorgaan sensibiliseren in de juiste toepassing van de interne controle; 

 

 Leiden van het auto-evaluatie programma interne controle - begeleiden bij de toepassing door 

de operationele en functionele besturen; 

 

 Opvolgen degelijkheid van de installatie van de interne controle; 

 

 Beheren van de interne controle (database referentiesysteem interne controle, degelijke 

toepassing identificatie en risicobeheer, opvolgingsvoorschriften, …); 

 

 Deelnemen directiecomité. 

 

 

Taken gegevensbescherming: 

 Informatieverzameling betreffende activiteiten met verwerking persoonlijke gegevens; 

 

 Opvolgen en bijwerken van de interne procedures; 

 

 Optimale invoering van de regels betreffende de GPDR binnen de departementen en het 

volledige bestuur; 

 

 Contactpersoon, zowel op individuele als gemeenschappelijke basis, o.a. behandelen 

informatieaanvragen, klachten, …; 

 

 Voorstellen toe te passen maatregelen ten einde de risico’s te minimaliseren; 

 

 Raadgeving en juridische standpunt meedelen; 

 



 Verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging; 

 

 Hij/zij rapporteert direct aan de secretaris-generaal. 

 

 

Profiel 

 Master of licentiaat in de rechten, in economie of in politieke wetenschappen; 

 

 U hebt liefst al een opleiding interne controle of/en opleiding DPO; 

 

 U hebt een goede kennis van informatica; 

 

 U werkt nauwkeurig en geordend; 

 

 U hebt verantwoordelijkheidsgevoel en organisatorisch talent; 

 

 U bezit de capaciteit om uw toehoorders toe te spreken op een duidelijke en verstaanbare 

manier; 

 

 U bent tweetalig FR/NL of met goede kennis van de 2de landstaal. 

 

 

Uw contract 

 Een contract van onbepaalde duur  

 Voltijds (36 u./week) 

 Variabele werktijden (7 u.30/8 u.30 – 15 u.30/17 u.) 

 Maaltijdtitels (8 €) per gepresteerde dag 

 Openbaar vervoer vergoed aan 100 % 

 

Indienen kandidaturen 

Curriculum vitae en motivatie ter attentie van Mevrouw Katrien DE GRIEVE: 

grh.cand@cpassjtn.irisnet.be. 

Voor meer informatie kan u bellen naar 02/220.24.46. 
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