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Draag jij de grootste zorg voor privacy en veiligheid? Ben je graag het aanspreekpunt 

voor vragen in verband met privacy en de bescherming van persoonsgegevens? Dan 

ben jij de persoon die we zoeken!  

Intercommunale Leiedal bouwt haar team uit met een: 

Projectmanager DPO 

De functiecontext 

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een 

regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam helpt uit te bouwen tot een 

aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. We doen dit 

vanuit een professionele dienstverlening aan de gemeenten, een publieke 

projectontwikkeling met maatschappelijke meerwaarde en een streekontwikkeling die een 

antwoord weet te bieden op tal van maatschappelijke verschuivingen, territoriale transities en 

technologische en digitale (r)evoluties.  

Als Data Protection Officer (DPO) speel je een sleutelrol in de bescherming van 

persoonsgegevens en werk je mee aan het verzekeren van een adequaat veiligheidsbeleid 

voor de bescherming van persoonsgegevens. Je zorgt ervoor dat Leiedal compliant is met 

de actuele privacywet- en regelgeving. 

Jouw functie 

Je bent betrokken bij verschillende projecten over de security- en privacyaspecten bij lokale 

en bovenlokale entiteiten, en je onderzoekt risico’s verbonden aan het verwerken van 

informatie. Waar mogelijk stel je oplossingen voor om hier adequaat mee om te gaan. 

Je bent verantwoordelijk voor de interne veiligheid. Je voert analyses uit, geeft advies, zorgt 

voor bewustmaking en ondersteunt de verschillende teams bij het opstellen en uitvoeren van 

regels en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Je 

staat ook in voor het reviewen van de verwerkersovereenkomsten.  

Je superviseert (coördinatie, communicatie...) en staat garant voor de kwaliteit van de 

projecten.  

Je volgt (potentiële) inbreuken op de persoonsgegevens die gemeld worden en adviseert. 

http://www.leiedal.be/
mailto:info@leiedal.be


 2 

▪ ▪ ▪ ▪ www. . ▪

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want: 

• Je werkt planmatig.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Je hebt een analytisch denkvermogen en kan informatie efficiënt rapporteren.
• Je bent proactief en positief ingesteld.
• Je hebt zin voor initiatief en je bent oplossingsgericht.
• Je kan je flexibel opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak.
• Je bent communicatief en sociaal. Je kan zowel in team als zelfstandig werken.
• Je hebt goede projectmanagementskills en bent gebeten door wat technologie kan

betekenen voor een organisatie.
• Je kan optreden als woordvoerder voor jouw beleidsdomein om anderen te

ondersteunen in het nemen van beslissingen.
• Je houdt jezelf continu op de hoogte van evoluties en ontwikkelingen.

Het potentieel om in bepaalde competenties te groeien, wordt meegenomen om de geschiktheid 

voor de job te bepalen. 

Wat zijn de voorwaarden? 

• Je bent in het bezit van een masterdiploma, of gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt een eerste werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging.
• Je hebt een sterke affiniteit met zowel de IT-technische als de juridische kant van

data protection.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Ons aanbod 

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een 

doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.  

Wij bieden jou: 

• Een uitdagende en afwisselende job.
• Een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur.
• Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
• Glijdende werktijden met mogelijkheid tot telewerk en een gunstige verlofregeling

om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.

• Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand.
• Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis

hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-
werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een
abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor een
smartphone.

• Een groene werkomgeving.
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• Een Werkgroep Ontspanning Personeel en andere initiatieven die voor een
collegiale sfeer binnen onze organisatie zorgen.

• Een Werkgroep Welzijn Op het Werk die inspeelt op een goede lichaamshouding,
beweging, verbinding en veerkracht.

Meer informatie? 

Voor een extra woordje uitleg, neem contact op met coördinator Filip Meuris via 056 24 

16 16 of filip.meuris@leiedal.be.  

De selectieprocedure 

• schriftelijke en mondelinge selectieproef

• assessment (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op)

• gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van

bestuur

mailto:filip.meuris@leiedal.be
mailto:solliciteren@leiedal.be

