Privacy Consultant
Ben jij geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van privacy(recht) en wil jij werken voor
organisaties die hierover vragen hebben of hierbij ondersteuning nodig hebben? Werk je graag in een
informeel en gedreven team? Dan gaan wij graag met jou in gesprek!
Als Privacy Consultant bij Cuccibu krijg je de kans om verschillende uitdagende opdrachten op het gebied
van (privacy)recht uit te voeren en je kennis en kunde verder te verbreden. Wij investeren graag in jou,
omdat wij geloven dat we samen opdrachten tot een succes kunnen maken. We verwachten dat je
gedreven bent om zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag te gaan. Voor onze klanten ben je
verantwoordelijk voor de uitvoering van adviesopdrachten op het gebied van (privacy)wet- en regelgeving
en aanverwante rechtsgebieden, soms intern bij een opdrachtgever en soms op afstand.
Een greep uit de werkzaamheden:
o Vervullen van een rol als Functionaris Gegevensbescherming as-a-service;
o Vervullen van een rol als (interim) Privacy Officer;
o Opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten (zoals SLA’s, verwerkersovereenkomsten en
convenanten);
o Adviseren over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van gegevensbescherming.

Cuccibu
Cuccibu is een jonge, groeiende organisatie met enthousiaste professionals in IT Risico Management, IT
Audit, Informatiebeveiliging, Privacy & Legal en Cyber Security. Door inzicht te creëren in de risico’s
binnen een organisatie helpt Cuccibu de organisatie om in control te zijn en risico’s om te zetten in kansen
en toegevoegde waarde. Vanuit diverse achtergronden zijn wij in staat om organisaties optimaal te
bedienen variërend tussen overheden en de zorg, financiële instellingen en accountantskantoren, en
commerciële organisaties. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven.

Profiel
Sta jij stevig in je schoenen en beschik je over een gezonde dosis overtuigingskracht? Ben je flexibel en denk
je vooral ook mee met de klant? Wil jij graag van waarde zijn, heb je oog voor detail en heb je inzicht in
wetgeving, maar kun je ook goed inschatten wat de juiste stappen zijn voor de klant? Kun je goed prioriteren
en herken jij kansen en risico’s? Dan is werken bij Cuccibu wellicht iets voor jou!
Daarnaast herken je je in het volgende:
o Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding met één of meer van de volgende componenten:
Bedrijfskunde, Organisatiekunde, Rechten of Management;
o Je hebt 1-2 jaar werkervaring op het gebied van privacy(recht) en/of compliance en/of
contractmanagement en je bent zeer gemotiveerd om je op deze gebieden verder te ontwikkelen;
o Je neemt graag initiatief en draagt verantwoordelijkheid;
o Je bent zelfstandig en leergierig;
o Je hebt geen 9-5 mentaliteit: je bent flexibel en wij zijn dat ook;
o Je bent communicatief vaardig: presenteren en het schrijven van stukken draai jij je hand niet voor
om;
o Je beheerst de Nederlandse (en bij voorkeur ook de Engelse) taal) vloeiend in woord en geschrift.

Wat bieden we?
Cuccibu biedt jou een zeer uitdagende baan met een grote diversiteit aan opdrachten bij uiteenlopende
klanten. Er is veel ruimte voor groei en persoonlijke ontwikkeling en wij zijn bereid te investeren in jouw
verdere opleiding (CIPP/e, CIPM, CIPT, etc.) en toekomst. Daarnaast bieden wij een meer dan marktconform
arbeidsvoorwaardenpakket. Hebben wij jouw interesse gewekt of heb je vragen over Cuccibu of de
vacature, neem dan contact op met Haykush Hakobyan per e-mail via sollicitatie@cuccibu.nl.

