Om Datatilsynet
Datatilsynet driver med tilsyn, saksbehandling, rådgivning og kommunikasjonsarbeid i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og politikk. Vi
spiller en nøkkelrolle i forhold som berører personvernet, og har som ambisjon å sette dagsorden og være en viktig premissgiver i
personverndebatten.
Datatilsynet har også som ambisjon å være et kompetent og fremtidsrettet tilsyn med engasjerte, dyktige og selvstendige medarbeidere som
tar initiativ, og som aktivt deltar i vårt strategi- og planarbeid.

Jurist, rådgiver/seniorrådgiver
Om stillingen
Den nye personvernforordningen legger større plikter på norske virksomheter, gir borgerne bedre rettigheter og Datatilsynet nye verktøy for å
sikre at regelverket etterleves. For å møte de utfordringene og mulighetene dette åpner for, har vi nettopp gjennomført en omorganisering.
Vi søker derfor etter juridiske rådgivere eller seniorrådgivere til følgende seksjoner:
seksjon for offentlig sektor
seksjon for privat sektor
internasjonal seksjon

Ansvar og oppgaver
Seksjonene har ansvar for ulike sentrale sektorer og saksfelt, men alle seksjonene vil arbeide med saksbehandling, høringer, tilsyn, rådgivning,
utredningsarbeid, med mer.
Seksjon for offentlig sektor har blant annet ansvar for personopplysningsvern i helse- og sosialsektoren, kommunesektoren, justissektoren,
Schengen, skole/utdanning/barnehage og samferdselssektoren.
Seksjon for privat sektor har ansvaret for personopplysningsvern innen sentrale sektorer som for eksempel bank- og finanssektoren,
kredittopplysning, forsikring og sosiale medier, i tillegg til personopplysningsvern i arbeidslivet.
Internasjonal seksjon følger opp aktiviteter i Det europeiske personvernrådet (EDPB) og ekspertundergruppene, arbeider med
grenseoverskridende saksbehandling, har kontakt med tilsynsmyndigheter i andre land, følger med på rettsutviklingen i EU, og så videre.
Seksjonen har også ansvaret for å behandle saker om bindende virksomhetsregler (BCR).

Kvalifikasjonskrav
Dyktig jurist, dvs. master i rettsvitenskap eller cand.jur.
Kjennskap til personopplysningsretten
Erfaring med saksbehandling er en fordel
Interesse for og kunnskap om relevant teknologi
Kjennskap til en av de ovennevnte sektorene er en fordel
Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne
Gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Gode analytiske evner
Evne til å følge prioriteringer, og selv gjøre gode prioriteringer i en travel hverdag
Initiativrik, utviklingsorientert og ha gjennomføringsevne
Handlekraftig og løsningsorientert
Selvstendig

Hva kan vi tilby deg?
Fast stilling
Jobbe med dagsaktuelle saker som har stor samfunnsmessig betydning
Spennende oppgaver på et utfordrende og viktig arbeidsområde
Muligheten til å opparbeide solid kunnskap om et høyaktuelt rettsområde
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Muligheten til å opparbeide solid kunnskap om et høyaktuelt rettsområde
Et hyggelig, travelt og engasjert fagmiljø
Arbeidsplass sentralt i Oslo
Fleksitid
Subsidiert treningsmedlemskap
Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
Lønnsplassering fra kr. 500 000 til 750 000 (for særskilt kvalifiserte søkere, kan høyere lønnsplassering vurderes)
Kontaktinformasjon
Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Jørgen Skorstad på telefonnummer

22 39 69 24, eller på e-post: jsk@datatilsynet.no.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via lenke på denne siden innen 7.august 2019.
Vi ber deg presisere i søknaden hvilken seksjon du helst ønsker å jobbe i, og hvorfor.
Søknader som mangler CV eller vitnemål (eventuelt karakterutskrift), blir ikke behandlet. For spørsmål om utfylling av CV, kan Jobbnorge
kontaktes på telefonnummer 75 54 22 20.
Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn,
funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.
Nyutdannede kan gjerne søke.
Jobbnorge-ID: 172616, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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