
 

Vacature Werkstudent (8-16 uur per week) 

Functiebeschrijving 

Als Werkstudent bij Privacycoaches draag je bij aan onze missie om organisaties te laten 

voldoen aan de privacywetgeving en daarnaast meerwaarde te creëren met data met oog voor 

ieders privacy. Privacycoaches werkt voor grotere MKB’s en multinationals en adviseert hen 

met het oplossen van diverse privacy vraagstukken.  

Wat ga je doen? 

 Jij helpt ons bij alle facetten van onze dienstverlening. Je houdt onze ontwikkelingen bij en 

vindt het leuk om bedrijven hierover op een pragmatische manier te informeren zodat zij er 

meteen mee aan de slag kunnen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsberichten op onze website of 

faq’s. Ook help je ons onze templates bij te houden en waar mogelijk te verbeteren. En mocht 

je ons kunnen helpen bij concrete klantvragen dan is daar ook alle ruimte voor. 

Wie ben jij? 

Als Werkstudent heb je een passie voor privacy. Je bent pragmatisch, zelfstandig, persoonlijk, 

flexibel, gedreven, nieuwsgierig en toont  eigenaarschap. Ook kun je complexe zaken simpel 

opschrijven en benaderen. Je bent 3e of 4e jaars student rechten. Bijvoorkeur heb je een vak 

privacyrecht of soortgelijks gevolgd. Als je masterstudent bent, heeft het onze voorkeur dat je 

een master in hoek van privacyrecht volgt. 

Verder 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. 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. 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 

- Flexibele werktijden (deels werken in de avonduren of weekenden is geen probleem) 

- 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld bij een fulltime dienstverband 

- Een marktconforme vergoeding voor je reiskosten 

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

Ons kantoor is in hartje Utrecht, op loopafstand van Utrecht centraal. 

 

 



 
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) of stuur je CV naar info@privacycoaches.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met 

je op. 
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