
 

Vacature Junior Privacy Consultant  

Functiebeschrijving 

Als Junior Privacy Consultant bij Privacycoaches help je organisaties voldoen aan de 

privacywetgeving en zorg je dat zij meerwaarde kunnen creëren met data met oog voor ieders 

privacy. Je werkt voor grotere MKB’s en multinationals en adviseert hen met het oplossen van 

diverse privacy vraagstukken. Je helpt deze organisaties met het implementeren van allerlei 

privacy projecten. 

Wat ga je doen? 

Afhankelijk van de opdrachtgever adviseer je, veelal in teamverband, en zorg je dat de privacy 

vraagstukken opgelost worden. Dit kan dus heel divers zijn, denk bijvoorbeeld aan: 

- Het neerzetten van een interne privacy organisatie 

- Het opzetten van privacy beleid en privacy statements voor HR en klanten en andere 

relevante documentaties 

- Het uitvoeren van AVG audits en in kaart brengen welke maatregelen er nodig zijn om 

aan de AVG te voldoen 

- Het uitvoeren van Data Protection Impact Assessment (DPIA’s) op processen en/of 

applicaties 

- Het opzetten van een datalekregister en -proces 

- Privacy awareness brengen in de organisatie  

- Het ontwerpen en implementeren van privacy by design en privacy by default 

- Het vanuit privacy-optiek helpen bij de implementatie van de datastrategie 

- Het vanuit privacy-optiek adviseren over meer waarde uit data halen. 

Wie ben jij? 

Als Junior Privacy Consultant heb je een passie voor privacy. Je bent pragmatisch, zelfstandig, 

persoonlijk, flexibel, gedreven, nieuwsgierig en toon je eigenaarschap. Ook kun je 

opdrachtgevers en interne medewerkers overtuigen en adviseren rond verschillende privacy 

vraagstukken.  

Verder heb je: 

- Een HBO/WO diploma 

- Kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante 

regelgeving of de bereidheid dat op korte termijn te leren 

- Minimaal 1 jaar werkervaring, bij voorkeur m.b.t. privacy. 

En ben je: 

- Communicatief vaardig in de Nederlandse en Engelse taal 

- Klantgericht en resultaatgericht. 



 
 

Wat bieden we jou? 

Je komt in een hecht team terecht bij Privacycoaches, waarbij de oprichters Annechien Sloots 

en Angela van der Burg nauw samenwerken met de Privacy Consultants bij de opdrachten. We 

helpen elkaar daar waar de behoefte is en om te sparren zijn we er altijd voor je, drinken 

regelmatig een kop koffie of hebben een (vrijdagmiddag)borrel  (eventueel virtueel). Kortom je 

bent nooit alleen en samen pakken we elke uitdagende opdracht aan. Het volgende kan je qua 

arbeidsvoorwaarden onder meer verwachten: 

- Een passend salaris met goede bonusstructuur 

- Een laptop en mobiele telefoon zodat je flexibel bent om vanaf elke plek te werken 

- Een goed pensioen 

- 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld bij een fulltime dienstverband 

- Een opleidings- en ontwikkelbudget dat breed kan worden ingezet (mag ook iets zijn 

waar je blij van wordt buiten privacy) 

- Een marktconforme vergoeding voor je reiskosten 

- De ruimte om je werk zo in te vullen dat jij het beste tot je recht komt. 

 

Voorlopig wordt er met name vanuit huis gewerkt. Zodra dat weer kan zal de standplaats 

flexibel zijn: zowel bij de klant, vanuit huis als vanuit ons toekomstig kantoor in Utrecht.  

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Annechien Sloots en Angela van der Burg hebben samen 25 jaar privacy kennis en - 

ervaring. Wij zijn persoonlijk betrokken, bij elke opdracht, van het begin tot het eind en bij de 

mensen met wie we samenwerken. We begeleiden je waar nodig en willen je laten groeien tot 

grote hoogte. Bij ons is het glas halfvol, wij kijken naar wat er wel kan. Onze aanpak is 

pragmatisch, we maken voor onze opdrachtgevers gebruik van standaarden waar mogelijk en 

maatwerk waar nodig.  

 

Contact opnemen 

Ben je geïnteresseerd?  Bel Annechien Sloots (06-50276283) of Angela van der Burg (06-

20677730). 


