Vacature

Verantwoordelijke informatieveiligheid (m/v/x) bij Vrij
CLB Netwerk
Vrij CLB Netwerk is op zoek naar een verantwoordelijke informatieveiligheid.

Vrij CLB Netwerk verenigt alle vrije centra voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Netwerk houdt de vinger aan de pols in het vakgebied en bij belangengroepen. We staan in
voor de continue ontplooiing van de CLB’ers in de vrije centra en hun vakgebied door te informeren,
wetenschappelijke inzichten op te volgen en nascholing te organiseren. Voor de centra is het
netwerk een forum voor kennisuitwisseling, -afstemming en meningsvorming.
We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons team.
Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking,
leeftijd, geslacht of seksuele oriëntatie. Sta je daarachter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons
team mee te komen versterken.

Opdracht

Als verantwoordelijke informatieveiligheid van Vrij CLB Netwerk:







werk je een langetermijnvisie rond informatieveiligheid en privacy uit, rekening houdend met
de praktijk van de CLB-medewerker;
sta je de werkgevers van de vrije CLB’s en de CLB-medewerkers bij in het opstellen van een
gedegen informatieveiligheidsbeleid;
neem je de functie van ‘functionaris voor de gegevensbescherming’ (of DPO; data protection
officer) op en ondersteun je de centra bij de juridische activiteiten inzake
gegevensbescherming met als doel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
te implementeren;
help je de vrije CLB’s om op een pragmatische manier de AVG toe te passen in de praktijk;
ondersteun je actief en constructief de individuele vrije CLB’s bij de implementatie van het
informatieveiligheidsbeleid en de AVG (via systematische centrumbezoeken, telefonische
contacten, …);
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zorg je ervoor dat de centra kunnen beschikken over alle relevante informatie omtrent het
informatieveiligheidsbeleid en de AVG, via het intranet van het Vrij CLB Netwerk;
geef je ondersteuning en vorming omtrent het informatieveiligheidsbeleid en de AVG;
hou je de vinger aan de pols door een werkgroep te leiden waar samen gezeten wordt met
plaatselijke informatieveiligheidsmedewerkers;
onderhoud je goede persoonlijke contacten met de informatieveiligheidsmedewerkers, de
centra, de CLB-medewerkers, de externe partners, … ;
voer je andere taken uit die voortvloeien uit de functie (vb. bewaken en opvolgen van de
vereisten inzake informatieveiligheid voor het elektronisch leerlingendossier LARS);
geef je administratief-juridische ondersteuning aan de informaticatoepassingen van Vrij CLB
Netwerk.

Profiel
Diploma
Juridische opleiding of Informatica-opleiding.
Kennis







Je hebt kennis van de AVG en de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming
Je hebt interesse voor informatieveiligheid
Je hebt interesse voor informaticatoepassingen
Je hebt algemene kennis van de gangbare softwarepakketten
Je hebt interesse in de opdrachten en werking van de CLB’s
Je interesse in de actualiteit en de vernieuwingen met betrekking tot de opdracht van CLB en
onderwijs

Attitudes







Je denkt probleemoplossend en kan een probleem identificeren en analyseren.
Je bent bereid je bij te scholen waar nodig
Je werkt nauwkeurig, maar bent ook flexibel en stressbestendig
Je hebt zin voor initiatief, bent nieuwsgierig, leergierig en enthousiast
Je werkt zelfstandig
Je werkt graag samen met een team & met de collega’s

Vaardigheden





Je bent vlot met de pen om opgedane relevante kennis te delen met collega’s en externen
Je beschikt over analytische, algemene communicatieve, organisatorische en sociale
vaardigheden
Je beschikt eveneens over sterke organisatie- en planningsvaardigheden
Je hebt (eventueel) ervaring met informatieveiligheid, privacy, informatietoepassingen, …

Aanbod

Wij bieden je:

2








Een deeltijdse aanstelling van 60% vanaf heden, jaarlijks verlengbaar (combinatie niveau
master en niveau bachelor).
Een uitdagende en afwisselende job in een dynamisch team
Mogelijkheid tot ontplooiing door zelfstudie en mogelijkheid tot het bijwonen van
conferenties en events
Een stimulerende omgeving waarin je kans krijgt om je talenten verder te ontwikkelen
Een tussenkomst voor duurzaam woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets …)
Mogelijkheid tot thuiswerk

Volgende statuten zijn concreet van toepassing binnen de opdracht:


40 % GECO-statuut (20% master + 20% bachelor)
Voorwaarden GECO-statuut:
o Over een diploma beschikken dat met de vereiste functie verband houdt;
o Geen deel uitmaken van de raad van beheer van de rekruterende vzw;
o Gedurende ten minste zes maanden in de laatste twaalf maanden als werkzoekende ingeschreven
zijn bij Actiris OF;
o Minstens 1 dag uitkeringsgerechtigde werkloze zijn én: ten minste 40 jaar zijn, of aangeworven zijn
door een onderwijsinstelling, of aangeworven zijn in een opvangcentrum voor kinderen jonger dan
12 jaar, of aangeworven zijn ter vervanging van een statutaire ambtenaar bij een overheidsdienst
of bij andere ministeriële diensten) OF;
o Begunstigde zijn van het recht op maatschappelijke integratie (of gedurende minstens 6 maanden
het recht op maatschappelijke integratie hebben genoten gedurende de 12 maanden die de
aanwerving voorafgaan, of ten minste 40 jaar zijn, of aangeworven zijn door een
onderwijsinstelling, of aangeworven zijn in een opvangcentrum voor kinderen jonger dan 12 jaar,
of aangeworven zijn ter vervanging van een statutaire ambtenaar bij een overheidsdienst of bij
andere ministeriële diensten) OF;
o Zijn recht op werkloosheidsuitkeringen geschorst zien OF;
o Een handicap hebben en inkomensvervangende of integratietegemoetkomingen genieten OF;
o Topatlete zijn, voorgedragen door een sportbond.



20 % aanstelling als gesubsidieerd personeelslid binnen het onderwijsstatuut (20% master).

Adres & Bereikbaarheid
Vrij CLB Netwerk
Anatole Francestraat 119
1030 Schaarbeek

Vrij CLB Netwerk ligt op wandelafstand van het treinstation van Schaarbeek.

Waar en hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae naar annelien.maebe@vclb-koepel.be.
Bijkomende inlichtingen over de jobinhoud en de werkomstandigheden kan je verkrijgen bij Annelien
Maebe, via bovenvermeld mailadres of via 02 240 07 60.
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