Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, arbetar för att stärka Sjuhäradsområdets utveckling. Förbundet är
en kommunal samverkansorganisation med uppgift att tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen
och främja deras samverkan. För mer information: www.borasregionen.se

Vi söker nu två nya medarbetare som

Gemensamt dataskyddsombud för kommunerna i
Boråsregionen
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund har fått i uppdrag att etablera en regional funktion för dataskyddsombud som kan
verka för flera kommuner. Som ett led i denna process söker vi nu två personer som vill arbeta med att
utveckla denna nya funktion. Vi söker dels en person som har en gedigen erfarenhet av självständigt
arbete som jurist, personuppgiftsombud, revisor eller liknande, dels en person som har rätt utbildning
där vi inte har samma krav på arbetslivserfarenhet. Tillsammans planerar ni arbetet och utgör det team
som kan utföra de arbetsuppgifter som ligger på ett dataskyddsombud för de kommuner som är med i
samarbetet. Uppdraget erbjuder en unik möjlighet att hantera omväxlande frågor med flera olika typer
av verksamheter och kontaktytor.
Arbetsuppgifter
Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt samt
informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska
även fungera som en kontaktpunkt mellan kommunerna och tillsynsmyndigheten
och till kommuninvånarna i frågor som rör dataskydd. Ombudet ska ha en självständig roll i
organisationen och rapportera till kommunledningarna.
I uppdraget som dataskyddsombud ingår bl a att:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Vara ett kunskapsstöd gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig
dataskyddslagstiftning och kunna svara på juridiska sakfrågor kring dataskydd från
verksamhet och kommuninvånare
Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig
dataskyddslagstiftning
Rapportera till ledningen i respektive kommun om dataskyddsfrågor och organisationens
brister och utvecklingsbehov
Tillsammans med sakkunniga inom olika verksamheter arbeta för att införa
säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd
Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende
dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. Övervaka den interna efterlevnaden av
organisationens strategi för dataskydd
Bistå i utredning av misstänkta dataintrång
Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka
genomförandet av den
Omvärldsbevaka frågor rörande dataskyddslagstiftningen
Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid behov
genomföra förhandssamråd.

Arbetet utgår från Boråsregionens kommunalförbund men innebär också resor ut till förbundets
medlemskommuner för stödjande insatser samt tillsyn.

Kvalifikationer
För att passa för detta uppdrag ser vi att du har:
•
•

En juridisk kandidatexamen eller annan relevant högskoleutbildning
Goda kunskaper inom personuppgiftslagen och god kännedom om den kommande
dataskyddslagstiftningen

Tidigare erfarenhet som personuppgiftsombud eller att på annat sätt ha arbetat inom området är
meriterande.
Du ska ha stark integritet för att kunna arbeta oberoende och självständigt i ditt uppdrag. Du behöver
också vara duktig på kommunikation och ha en god pedagogisk förmåga. Stor vikt kommer att läggas
vid personlig lämplighet.
Du måste även ha körkort och tillgång till bil.
Anställningsvillkor
Heltid. Tillsvidare. Tillträdesdatum och lön efter överenskommelse. Placeringsort Borås.
Ansökan
Din ansökan tillsammans med meritförteckning och uppgift om löneanspråk skall vara inkommen
senast 2018-02-04 via e-post till info@borasregionen.se . Vi gör löpande urval för
anställningsintervjuer under ansökningstiden. Vi undanber oss påringning från rekryteringskonsulter
och annonsföretag!
Övrig information
Har du frågor om anställningen kontakta Regionutvecklingschef Joakim Svärdström via SMS med
kontaktinformation på 0768-171782 alt. mail till joakim.svardstrom@borasregionen.se
Välkommen med din ansökan!

