
 

 

 

De Europese School in Bergen (NH) zoekt met ingang van 1 januari 2019 een 

 

Data Protection Officer m/v  
in deeltijd voor 0,5 FTE (ongeveer 18,5 uur per week) 

Mission statement 

As one of the original European Schools, we offer a languages-rich, differentiated, all-round quality education in three language 

sections leading to the European Baccalaureate which provides access to a wide range of universities in Europe and beyond. 

Beyond academic achievement we encourage young people to develop other skills as part of a caring “one school, one learning 

community” in an atmosphere of tolerance and mutual respect. 

 

De school in Bergen is een van de 13 Europese Scholen in de Europese Unie en biedt, met haar 100 werknemers, 550 

leerlingen meertalig- en multicultureel basis- en voortgezet onderwijs aan. 

Om ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan vereisten zoals vastgelegd in de GDPR zoekt de school een Data 

Protection Officer (DPO), die rapporteert aan de directie van de school. Van de DPO wordt verwacht dat hij/zij 

zelfstandig in staat is om ervoor te zorgen dat alle processen binnen de school  GDPR-proof worden en dat ook 

blijven. Hij/zij moet in staat zijn de medewerkers te informeren en daar waar nodig te trainen. 

Wij vragen: 

- Hbo-opleiding 

- Post-hbo-opleiding DPO 

- Uitstekende kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

- Ervaring in de IT –en securitybranche en affiniteit met technologie is een pré 

- Zelfstandig kunnen werken 

- Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling 

- Interesse in een multiculturele omgeving 

Talen: 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  

Wij bieden: 

- Een contract voor de duur van 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging 

- Salaris tussen € 3.187,74 - € 4.452,35 bruto per maand bij een werkweek van 37 uur  

- Een leuke baan in een internationale omgeving 

- Mogelijkheid tot gratis onderwijs op de Europese School voor de kinderen van de werknemer bij een 

dienstverband van tenminste 50% 

- Bij- en nascholingscursussen 



Op het contract is het Nederlands arbeidsrecht van toepassing 

Benoeming is alleen mogelijk nadat een VOG voor de functie is afgegeven 

Gegevensbescherming: 

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring: 

https://esbergen.eu/wp-content/uploads/2018/05/Privacy-Statement-Recruitment.pdf 

Solliciteren: 

Stuur per mail een motivatiebrief met cv ter attentie van S. Lewis, directeur van de school naar ber-info@eursc.eu .  

Gebruik als onderwerp: DPO 2018/17 en uw naam (bijv. DPO 2018/17 A. Jansen). 

Wij gaan ervan uit dat u uiterlijk 1 januari 2019 bij ons in dienst kunt treden. 

U kunt solliciteren tot en met: zondag 28 oktober 2018. 

 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw E. de Vries, tel. 072-5890120. 

Informatie over de arbeidsvoorwaarden voor administratief en dienstpersoneel kunt u vinden op: www.eursc.eu 

(document ref.: 2007-D-153-en-7). 
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