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Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Vlaanderen en Wallonië, een volwaardig 
Gewest. Dat was een echte ommekeer in het beheer van het Gewest aangezien het sindsdien over 
eigen instellingen en bevoegdheden beschikt. Onder de gewestelijke instellingen bekleedt het 
Parlement een vooraanstaande plaats. Het Parlement is het hart van de democratie waar de 
belangrijke burgerwaarden tot uiting komen: luisterbereidheid, dialoog, verdraagzaamheid, 
besluitvorming voor het welzijn van eenieder. 

Het Brussels Parlement zoekt: 

Een attaché bij de Juridische Dienst (directie Wetgevende Diensten – tijdelijke functie - 
(M/V) - (PB 2018-15) 

Uw taken en verantwoordelijkheden 

 De ordonnantie van 8 mei 2014 (B.S., 6 juni 2014) strekt tot een administratieve vereenvoudiging 
ten behoeve van burgers en overheidsdiensten en tot het systematisch delen van elektronische 
gegevens tussen overheidsdiensten via een gewestelijke dienstenintegrator. Deze ordonnantie 
richt een Brusselse Controlecommissie op die belast is met de omkadering van de uitwisseling van 
gegevens en beeldverwerking. 

 Als attaché bij de Juridische Dienst geeft u adviezen en reikt u juridische oplossingen aan over alle 
onderwerpen en dossiers van de Brusselse Controlecommissie, op grond van de ordonnantie van 
8 mei 2014, de AVG en de reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer. 

 U werkt mee aan de informatie- en communicatiecampagnes van de Brusselse Controlecommissie 
en aan het opstellen van het activiteitenrapport. 

 U ziet toe op de kennisoverdracht en werkt mee aan de ontwikkeling van het kennis- en 
documentatiecentrum van de knowhow. 

 U staat in voor het secretariaat van de Brusselse Controlecommissie en u biedt juridische 
ondersteuning aan de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Commissie. 

 Zo nodig, neemt u deel aan conferenties en/of studiedagen in verband met uw bevoegdheden. 

 U zal ook juridische ondersteuning bieden aan de verschillende diensten van het Brussels 
Parlement. 

Uw opleiding en ervaring 

 U bent houder van een universitair diploma (master/licentiaat) in de rechten; 

 U beheerst idealiter de juridische vakgebieden in verband met de bescherming van 
persoonsgegevens en de AVG in het bijzonder of u toont uitgesproken interesse voor die 
vakgebieden; 

 U hebt een goede kennis van de institutionele werking van het Brussels Gewest; 

 U beschikt over een heel goede actieve kennis van de tweede landstaal. 
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Ons aanbod 

Wij bieden u de mogelijkheid om bij te dragen tot een geëngageerd en ambitieus maatschappelijk 
project. 

U wordt voor onbepaalde duur aangesteld als tijdelijk personeelslid van het Brussels Parlement en 
geniet een goede verloning in een stabiele werkomgeving. 

U geniet de loonschaal van attaché (wedde van € 4.184,18 bruto/maand). 

Afhankelijk van uw beroepsanciënniteit (in de privé- of overheidssector), kan een bijkomende bonus 
worden toegekend (van maximum 6 jaar voor beroepservaring in de privésector). 

Voor meer informatie over de functie, kunt u contact opnemen met 
mevr. Magali Cornelissen – mcornelissen@parlement.brussels – tel.: 02 549 63 39) 

Geïnteresseerd? 

Stuur uw cv en uw motivatiebrief naar het volgende adres (met vermelding “BP 2018-15”): 
jobs@parlement.brussels uiterlijk tegen donderdag 3 januari 2019 om 17.00 uur. 
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