
           
 

 

Advokatsamfundet søger en GDPR-specialist 
 
Jobbeskrivelse: 
Vi søger en GDPR-kyndig kollega, der kan blive omdrejningspunktet for vores løbende GDPR-arbejde. Du 
bliver tovholder for den samlede GDPR-indsats og du kommer til at spille en aktiv og udførende rolle i den 
praktiske implementering og udførelse. Du bliver den centrale person, som medarbejdere og ledere kan gå 
til med GDPR relaterede problemstillinger som f.eks. hjemmel, sletteregler eller sikkerhed. 
 
Du får blandt andet ansvaret for at:  

 udarbejde og ajourføre politikker, processer og anden dokumentation  

 iværksætte kontrolprocedurer og sikre forankring og vedligeholdelse 

 forankre og fastholde awareness om reglerne i organisationen  

 bidrage til at indarbejde forretningsgange 

 bistå i udarbejdelsen af konsekvensanalyser, Transfer Impact Assessments og risikovurderinger 

 gennemgå databehandleraftaler 

 ajourføre fortegnelser over behandlingsaktiviteter 
 
Vi tilbyder god mulighed for kvalificeret sparring fra vores erfarne jurist og vi vil sørge for at du lærer 
organisationen godt at kende, så du kan udfylde din rolle på bedste vis. Organisatorisk bliver du placeret i 
administrationen, hvor du vil få et tæt samarbejde med HR og it. 
 
Den rette kandidat 
Du skal have en relevant uddannelse og kendskab til GDPR og persondatalovgivningen, eventuelt have 
erfaring med GDPR (forankring og vedligeholdelse) – gerne fra en tilsvarende stilling. Det er en 
forudsætning, at du har god teknisk indsigt og forståelse for sammenhængen mellem behandlingssikkerhed 
og it- og informationssikkerhed og praktisk erfaring med udførelse af risikovurderinger eller risikostyring.  
 
Vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og struktureret med opgaverne, herunder at 
du er løsningsorienteret. Vi vægter desuden, at du har en klar kommunikation og gode samarbejdsevner, da 
du vil få en central og tværgående funktion. 
 
Vi er en organisation, der er præget af et stærkt sammenhold, en uformel omgangstone og et højt fagligt 
niveau. Vi arbejder målrettet med trivsel på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at du også har fokus på de 
menneskelige relationer til ledelse og kolleger. 
 
Det praktiske 
Stillingen er på fuld tid (37,5 timer om ugen inkl. frokost) med flekstid. Du indplaceres i Advokatsamfundets 
løngruppesystem og aflønnes efter dine faglige og personlige kompetencer. Vi kan endvidere tilbyde 
pensionsordning, sundhedsforsikring og en attraktiv kantineordning. 
 
Stillingen ønskes besat snarest muligt, og der holdes derfor samtaler løbende. Er du interesseret, så send 
snarest og senest den 28. oktober 2021 en kortfattet ansøgning mærket “GDPR-specialist” samt CV, 
eksamensbeviser og evt. andet relevant materiale til hr@advokatsamfundet.dk. 
 
Se mere om hvordan Advokatsamfundet behandler din ansøgning her. 
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Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Lene Kragelund eller 
administrationschef Maria Elena Klüver på tlf. 33 96 97 98.  
 
Advokatsamfundet er organisationen for alle advokater i Danmark og omfatter mere end 6.500 advokater. Vi er ca. 60 engagerede 
medarbejdere, der har fokus på trivsel, samarbejde og kvalitet. Se mere om Advokatsamfundet, herunder om Sekretariatets 
organisering og væsentligste arbejdsområder på www.advokatsamfundet.dk. 
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