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.

juss- og teknologistudenter
Om stillingen
Datatilsynets veiledningstjeneste gir råd og veiledning til virksomheter og privatpersoner om plikter og rettigheter på personvernområdet.
Tjenesten blir i høst en enhet i kommunikasjonsavdelingen, og skal bestå av seks studenter og en juridisk koordinator. Du vil jobbe tett med
våre jurister, teknologer og kommunikasjonsfolk.

Kontaktinformasjon
Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl på telefon 97081120 eller e-post janne@datatilsynet.no
Søknad med CV, karakterutskrift og relevante attester sendes elektronisk via lenke på denne siden innen 27.august 2019. 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.
Vi gjør oppmerksom på at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som spør om innsyn.
Det gis ikke individuell tilbakemelding på status i søknadsprosessen, men det vil bli lagt ut informasjon om status på Datatilsynet.no

Ansvar og oppgaver
Veiledning til publikum på telefon og nett
Muligheter for enkel saksbehandling

Kvalifikasjonskrav
Ferdig med tredje året på master rettsvitenskap, forvaltningsinformatikk, informasjonssikkerhet eller annen relevant utdannelse innen
teknologi, og har mer enn ett år igjen på studiet
Evner og liker å formidle rettigheter og plikter på en forståelig måte
Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper
Er utpreget serviceorientert

Hva kan vi tilby deg?
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 teknologi- og rettsområde
Et hyggelig, travelt og engasjert fagmiljø
Samarbeid med dyktige kollegaer
Lønnsplassering kode 1434 førstekonsulent, kr 390 000,Arbeidsplass sentralt i Oslo
.
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