
 Join the team! Gedurende het traineeship (11 maanden) kom je bij ons in dienst en leiden wij
je op. Door het intensieve programma ontwikkel je de kennis & vaardigheden van een
allround privacy professional.

Je begint met een week opleiding om de basis van privacy te leren. Vervolgens heb je elke 3
weken een vervolgtraining van een dag. Daarnaast krijg je om de week 1-op-1-coaching. Wil
je meer weten? Hier vind je het volledige programma.

Wij geloven in learning on the job: wat je leert direct in de praktijk brengen. Daarom ga je
aan de slag met een interessante opdracht. Bijvoorbeeld in de rol van privacy officer of
functionaris gegevensbescherming, of als privacy consultant of privacy projectmanager.

Je wordt getraind in kennis én vaardigheden. Denk aan presenteren, overtuigen, het
inrichten van privacy-processen en het soepel bewegen in een werkomgeving. Zodat je jouw
rol als privacy professional vol zelfvertrouwen neerzet.

Opleiding tot allround privacy professional 

P R I V A C Y  E X C E L L E N C E
T R A I N E E S H I P

 
Wil jij een vliegende start maken in je carrière? Ben je enthousiast over

privacy, heb je zin om te leren en om echt aan de slag te gaan? Meld je dan
aan voor het Privacy Excellence Traineeship, hét traineeship voor privacy

professionals. 

Wij zoeken mensen met een passie voor privacy. En een beetje lef, want je gaat direct aan de
slag als privacy professional. Natuurlijk zijn wij er voor je en heb je jouw mede-trainees om te
sparren en elkaar te steunen. Zie het als een sprong in het diepe mét parachute!

Je bent net afgestudeerd (HBO of universiteit) of je hebt maximaal 2 jaar werkervaring. Je
bent ondernemend, proactief, klantgericht, je durft te doen en waar nodig te vragen. Maar
het allerbelangrijkste: je kijkt - net als wij - het liefste naar wat er wél mogelijk is, in plaats
van wat er niet kan.  

Voor wie?

Aan het einde van het traineeship ben jij een allround privacy professional. Je hebt je in
sneltreinvaart de kennis en vaardigheden eigen gemaakt als ware je al minimaal 3 jaar
werkzaam in het privacydomein. Je hebt een stevig fundament voor je verdere privacy-
carrière. 

Bij een match van beide kanten treed je na afloop van het traineeship in dienst bij je
opdrachtgever, zodat je zelfstandig jouw privacy-skills verder kunt inzetten. Bij een match
met ons voegen we jou natuurlijk graag aan ons eigen team toe! 

Resultaat van het traineeship

https://privacycoaches.nl/privacy-traineeship/


Bij Privacycoaches laten we zien dat privacy méér is dan een ‘verplichting’ en juist in het
voordeel van ondernemers kan werken. Oprichters Annechien Sloots en Angela van der Burg
hebben samen meer dan 25 jaar aan privacykennis en -ervaring en delen die in het
traineeship, naast externe deskundigen. 

Wie wij zijn & wat we bieden

Het Privacy Excellence Traineeship start in oktober 2022, met maximaal 15 trainees. Zo is er
genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht.

Gaat jouw (privacy)hart sneller kloppen van dit traineeship? Wil jij het beste uit jezelf halen
en alles leren over privacy? Geef je dan op vóór 15 mei 2022 door jouw CV en motivatie te
mailen naar info@privacycoaches.nl. Hier vind je meer informatie over het sollicitatieproces.

Wanneer & hoe?

Een intensief en uitgebreid traineeship van 11
maanden, gericht op zowel vakinhoudelijke als
persoonlijke ontwikkeling;
Een uitdagende opdracht bij een interessante
opdrachtgever zodat je jouw nieuwe kennis
en vaardigheden direct in de praktijk kunt
brengen;
Een contract van 11 maanden, met de
mogelijkheid om - bij een match - in dienst te
treden bij de opdrachtgever of deel uit te
maken van het vaste Privacycoaches-team;

 

Een passend salaris, inclusief bonus;
Marktconforme arbeidsvoorwaarden zoals 20
vakantiedagen, 8% vakantiegeld en een
reiskostenvergoeding;
Een laptop;
Flexibel werken - afhankelijk van jouw
opdrachtgever werk je daar op kantoor, vanuit
huis of op ons kantoor in Utrecht;
Een fijne werkomgeving met persoonlijke
aandacht voor jou & jouw ontwikkeling.

 

Met het Privacy Excellence Traineeship bieden we jou:

En de beste trainee krijgt een sprankelend cadeau: een geheel verzorgd weekendje voor 2
personen (inclusief champagnetour) in Reims. Hoofdstad van de Champagnestreek én
bakermat van Privacycoaches!
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