Ervaren Privacy & Legal Consultant – Cuccibu BV (Eindhoven/Delft)
Ambitie, durf en veel kennis op het gebied van Privacy & Legal, en informatiebeveiliging. Op deze manier
onderscheidt Cuccibu zich binnen het domein.
Cuccibu is een jonge organisatie met op dit moment 40 consultants van junior tot senior+ niveau, gedreven,
zelfstandig opererend binnen de veiligheid van het kundige team.
Als consultant ben jij bij onze klanten de ambassadeur voor Cuccibu. Je voert je opdracht(en) uit en vindt het
leuk om minder ervaren collega’s te introduceren in het vak van consultant. Korte lijnen, in een organisatie met
een uitstekende sfeer en hoge betrokkenheid. Zelfstandigheid, eigen initiatief, creativiteit en collegialiteit zijn
zeer gewaardeerde kwaliteiten.
Privacy & Legal
Binnen ons team krijg je de kans om verschillende uitdagende opdrachten uit te voeren op het gebied van
privacy en legal en kun je je eigen kennis en kunde verder verbreden. Afhankelijk van je ervaring en interesse
kun je je bezighouden met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rol als Functionaris Gegevensbescherming en/of Privacy Officer;
Begeleiden en opleiden van Functionaris Gegevensbescherming en Privacy Officers;
Rol als projectleider AVG-implementatie;
Maken en presenteren van een Plan van Aanpak, DPIA-workshop of bewustwordingscampagne;
Uitvoeren van DPIAs of Volwassenheidsmetingen;
Adviseren over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van privacy en gegevensbescherming;
Uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van legal projectmanagement;
Opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten, algemene voorwaarden of andere juridische
documentatie;
Vervullen van een rol als (interim) Legal Counsel of Paralegal as-a-service.

Profiel
Jij staat stevig in je schoenen en beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht. Je hebt je opleiding
afgerond (WO/HBO). Je bent flexibel en denkt vooral ook mee met de klant. Je hebt inzicht in de wetgeving en
kunt deze vertalen naar de juiste te nemen stappen voor en met de klant.
Ook bij de volgende punten herken je jezelf:
•
•
•
•

Je hebt 3-5+ jaar werkervaring op het gebied van privacy(recht) en/of compliance en/of
contractmanagement en bent gemotiveerd om je op deze gebieden verder te ontwikkelen;
Je neemt graag initiatief, draagt verantwoordelijkheid, bent zelfstandig en leergierig;
Je bent communicatief vaardig. Presenteren en het schrijven van stukken draai jij je hand niet voor
om;
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en beheersing van de Engelse taal is een
pré.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende baan met een grote diversiteit aan opdrachten bij uiteenlopende klanten;
Een fijne en persoonlijke werkomgeving;
Veel ruimte voor groei en persoonlijke ontwikkeling;
Persoonlijk opleidingsbudget;
Auto van de zaak (mobiliteitsbudget), laptop, mobiele telefoon;
25 vakantiedagen.

Hebben we jouw interesse nog steeds en wil je meer weten over Cuccibu of over jouw mogelijkheden bij ons, je
kunt dan contact opnemen met Claudia de Vette via +31623418958 of per e-mail op recruitment@cuccibu.nl.

