Medelpads räddningstjänstförbund har flera samhällsviktiga uppdrag inom Sundsvall, Timrå
och Ånge kommuner.
•
•
•
•

Vid olyckor som kräver ett snabbt ingripande, där liv, egendom eller miljö hotas gör vi
räddningsinsatser.
Vi stödjer samhället att förebygga olyckor och skapar trygghet genom information, utbildningar
och annat stöd.
Vi utövar tillsyn, brandskyddsarbete, medverkar till riskhänsyn i samhällsbygget, mm.
Vi samordnar och utvecklar kommunernas krisberedskap.

Vår vision är ett tryggt och säkerhet samhälle. Vi strävar efter att vara en ledande organisation med ett starkt framtids- och
utvecklingsarbete. Inom många områden ligger vi i framkant i ett nationellt perspektiv. Kvalitets- och miljöfrågor samt en
bra arbetsmiljö är centrala delar i vår verksamhet.

Vill du vara med och utveckla dataskyddet?
Vi söker ett dataskyddsombud
- som ska arbeta för Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner
2018 kommer en ny EU-förordning och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.
Dataskyddsförordningen blir direkt tillämplig i medlemsstaterna och ställer högre krav på
organisationers hantering av personuppgifter. Bland annat så blir offentliga myndigheter skyldiga att
ha ett dataskyddsombud.
Arbetsplatserna
Placeringen är på förebyggande avdelningen på Medelpads Räddningstjänstförbund och arbetet utförs
åt Medelpads tre kommuner; Sundsvalls kommun, Timrå kommun och Ånge kommun. Körkort
behörighet B är därför ett krav.
Arbetsuppgifter
Medelpads räddningstjänstförbund får, under förutsättning att beslut fattas hos Sundsvalls, Timrå och
Ånge kommuner, i uppdrag av att vägleda verksamheterna i arbetet med den nya
Dataskyddsförordningen genom både strategiskt arbete, utbildningsinsatser och uppföljning. Som
dataskyddsombud är du kommunernas expert inom området dataskydd och ska ge stöd gällande
personuppgiftsfrågor. En stor del i arbetsuppgifterna den första tiden, innebär implementering och
tolkning av den kommande dataskyddsförordningen och du kommer att arbeta enligt en årlig
verksamhetsplanering som tas fram tillsammans med respektive kommun. Du ansvarar för att på
uppdrag av respektive kommun:
•
•
•
•
•
•
•

Utforma rutiner och arbetssätt för att leva upp till Dataskyddsförordningens krav.
Informera och utbilda personal som hanterar personuppgifter samt vid behov vara rådgivande.
Bistå vid utredning och rapportering av incidenter kopplade till personuppgifter.
Arbeta oberoende i förhållande till kommunerna, följa upp personuppgiftsansvarigas arbete
enligt Dataskyddsförordningen samt rapportera resultaten till ledning i kommun, bolag och
förbund.
Nätverka och omvärldsbevaka rörande personuppgiftsfrågor.
Vara respektive kommuns kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten.
Samverka nära med kommunernas roller kring informationssäkerhet både fysisk, IT-och
administrativ säkerhet.

MRF har flera samhällsviktiga uppdrag, förutom att genomföra räddningsinsatser arbetar förbundet
med förebyggande verksamhet ur flera perspektiv. Du kommer att arbeta tillsammans med
arbetskamrater som på olika sätt jobbar med trygghet och säkerhet i samhället.

Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
•
•
•
•

akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant, exempelvis som jurist,
dataingenjör, systemvetare, eller på annat sätt uppnådd likvärdig erfarenhet
god kunskap om informationssäkerhet
stort intresse för säkerhet och teknik, data- och integritetsskydd
svenskt medborgarskap och förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska

Meriterande
•
•
•
•
•
•

Erfarenhet av IT-rätt och kunskap om den kommande dataskyddsförordningen.
Erfarenhet av internrevision inom IT.
Erfarenhet av projektledning eller annan erfarenhet av att driva, leda och samordna arbeten
Kunskap om relevanta lagar, förordningar och ISO 27 001
Arbetat med utbildning och van att hålla föredrag
Erfarenhet av att tidigare arbetat i en politiskt styrd verksamhet

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Som person har du lätt för att skapa relationer och
behålla dem. Du har förmåga att arbeta självständigt och är handlingskraftig. Typiskt för dig är att ta
initiativ och uppnå resultat. Du har god samarbetsförmåga, strukturerar dina processer och har mod att
driva frågor framåt i en föränderlig miljö. Du är uthållig och drar projekten i land.
Övrigt
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen är säkerhetsklassad och prövning inför anställning kommer att ske i enlighet med
gällande säkerhetslagstiftning.
Om du har frågor, kontakta
Avdelningschef förebyggande, Mats Bergmark, tfn 070-377 55 50
Sveriges Ingenjörer, Tora Åström, tfn 070-545 75 07
På grund av semestrar för ovanstående delar av ansökningstiden, skicka gärna ett sms med angivande
av när du önskar bli uppringd.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den måndagen den 28 augusti 2017. Bifoga ditt CV där du
beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du söker
tjänsten. Ansökan översänds till mrf.rekrytering@sundsvall.se.

