Kabinet vice-eersteminister Petra De Sutter zoekt:

Adviseur Cyberveiligheid en Artificial Intelligence (x/v/m) vakcel
Je adviseert de vice-eersteminister inzake dossiers rond de volgende thema’s:
•
•
•

Cyberveiligheid
Artificiële Intelligentie
Andere digitale thema’s

Taken

• Je brengt het federale regeerakkoord en de beleidsvoorstellen van de minister tot realisaties.
• Je doet het denkwerk en structureert de veelheid aan informatie in duidelijke
korte overzichtelijke briefingnota’s.
• Je bereidt de interkabinettaire werkgroepen voor en volgt deze nauwgezet op
waarbij je proactief de groene standpunten en lijnen bewaakt.
• Je volgt de materie op met de administratie en de minister, en geeft de administratie richting bij het
uitvoeren van het beleid.
• Je beheert, op een geïntegreerde en gecentraliseerde manier,
de verschillende projecten op het vlak van cyberveiligheid binnen het kabinet.
• Je hebt oog voor de ethische kant (bv. privacy, of biases) van technologie,
voornamelijk alles rond data en artificiële intelligentie.
• Je denkt mee na over communicatieopportuniteiten (pers, interviews, debatten, lezingen ...)
waarbij je eerder technische materie kan omzetten in een inspirerend groen verhaal.
• Je geeft input voor de antwoorden op burgervragen.

Vaardigheden en ervaring
• Je hebt al grondige kennis van de thema’s die we je toevertrouwen en bouwt deze nog verder uit.
• Je heb ervaring met analyses en kan je vlot inwerken in complexe dossiers.
• Je hebt een grondige en diepgaande kennis van het politieke landschap en een vertrouwdheid en
affiniteit met het groene gedachtegoed.
• Daarnaast vragen we voldoende ervaring (min. 3 jaar) en contacten in het (brede) werkveld.
• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden (NL en FR) en kan goed onderhandelen,
schrijven en vertellen
Interesse?
Mail je CV en motivatiebrief voor 25 oktober (9u) naar Nathalie De Boelpaep via
vacatures@desutter.fed.be met als onderwerp “Vacature Adviseur Cyber & AI”.
Indiensttreding zo snel mogelijk.
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