Bij Verweijen ICT zijn we op zoek naar een

Beleidsmedewerker informatiebeveiliging

Wij leveren diverse ICT-, vaste en mobiele telefonie-, en connectiviteitsdiensten. Onze klanten
kenmerken zich door loyaliteit en de behoefte om vooruit te willen met ICT en hechten waarde aan
persoonlijk contact. Ondanks dat we de hele dag bezig zijn met techniek valt en staat alles met
communicatie. We zijn op zoek naar een collega die zowel interne werkzaamheden doet voor Verweijen
ICT als voor onze klanten.
Taken die wij graag aan je over willen dragen en/of ondersteuning bij nodig hebben:
o Het opzetten en/of beheren van een kwaliteitsmanagement systeem (ISO 9001/ISO
27001/NEN7510)
o Bijhouden en uitzetten van acties rondom informatiebeveiliging en verbetermaatregelen
o Uitvoeren van interne audits en het coördineren van pentesten
o Reviseren van beleidsdocumenten
o Ondersteunen bij het automatiseren, optimaliseren en vormgeven van procedures
o Maatregelen en normen vertalen naar praktische oplossingen op de werkvloer
o Ondersteuning bieden bij het beheren van applicaties die intern gebruikt worden (LET OP: dit
betreft niet het schrijven van software)
o Informeren van kwaliteitsmanager en MT over ontwikkelingen of risico’s op het gebied van
eerdergenoemde onderwerpen
o Trainingen en/of gastlessen verzorgen op het gebied van Security Awareness
Karaktereigenschappen en ambities die hierbij passen:
o Goede balans tussen praktische uitvoering & denken in mogelijkheden rondom kwaliteit &
veiligheid
o Affiniteit met Business Intelligence
o Punctualiteit en geduld
o De wil om zowel voor- als achter de schermen te willen werken
o Goede communicatieve vaardigheden
o De wil om door te groeien naar een senior rol door ervaring op te doen en trainingen te volgen
o Interesse in wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging, privacy en certificeringen
o HBO geschoold en/of aantoonbare relevante werkervaring
Bovenstaande werkzaamheden en competenties geven een beeld van de functie die momenteel al
door iemand binnen onze organisatie vervuld wordt. We zoeken iemand die nauw met deze persoon
gaat samenwerken. Daarnaast zal hij werkzaamheden aan je delegeren. Het is belangrijk dat je je kunt
vastbijten in projecten en daar zelfstandig en individueel aan kunt werken.
Wat hebben wij jou te bieden:
o Een ruime, relaxte en goed gefaciliteerde werkomgeving
o Lekkere koffie
o Een grote diversiteit aan klanten
o Een functie die jij gedeeltelijk zelf kunt vormgeven
o Regelmatig een uitje en/of een borrel met +/- 35 gezellige collega’s
o Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een premievrij pensioen
o Een werkweek van 40 uur, maar als je wil kan het ook minder zijn
o Glijdende werktijden
o Eventueel een auto van de zaak
Interesse? Of twijfels? We maken graag een keer kennis. Een kop koffie is zo gedronken!
Stuur je cv met een korte toelichting naar ikwilwerken@verweijenict.com.
Je krijgt dan binnen 24 uur een reactie van ons.

www.verweijenict.com

