Functieomschrijving (ai) Information Security Officer, omgeving Amsterdam
___________________________________________________________________
De organisatie is met het oog op een fusie en verdere doorontwikkeling van de datadriven
organisatie op zoek naar een integraal opererende Information Security Officer. De ambitie is om een
integraal Information Security beleid neer te zetten en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren
aan het bereiken van de strategische doelen van dit bedrijf.
Als Information Security Officer coördineer je alle activiteiten rondom het continu proces van
informatiebeveiliging. Gevoelige informatie dient optimaal beveiligd te zijn, betrouwbaar en
beschikbaar, zonder uitzondering. Je werkt nauw samen met o.a. de Privacy Officer, ICT Services en
de Afdeling Kwaliteit & Business Intelligence. Je neemt deel aan verschillende projecten, waaronder
BI en HRM projecten. In je rol zal je ook de verschillende vestigingen/locaties bezoeken.
Taken en verantwoordelijkheden:
-

-

-

Aanscherpen en zo nodig herdefiniëren van het Information Security beleid;
Het toezicht houden op de implementatie en naleving van het informatiebeveiligingsbeleid;
Het beperken van risico’s in verhouding tot de risicoprofiel van de organisatie;
Zorgdragen dat het Information Security beleid in lijn is met de (digitale) strategie van de
onderneming;
Samenvoegen van het information security beleid van beide onderneming tot een coherente
afdeling en beleid;
Vergroten van het bewustzijn aangaande information security beleid binnen de
onderneming;
Uitvoeren van risk assessments en penetration tests;
Het opzetten en initiëren van een registratie voor beveiligingsincidenten,. Evenals het
afhandelen van opgetreden incidenten en het nemen van preventieve maatregelen ter
voorkoning van dergelijke incidenten.
Opstellen van een incident respons framework om zo de risico’s bij een voorval zoveel
mogelijk te minimaliseren;
Opzetten en initiëren van periodieke informatiebeveiligingsbewustzijn programma’s en
adviseren over voorlichting en training van gebruikers in het correct omgaan met
informatie(systemen);
Rapporteren over, monitoren van de voortgang van het GDPR project en zo nodig bijsturen;

Profiel van de kandidaat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een HBO / WO afgeronde opleiding richting bijvoorbeeld Bedrijfskundige informatica,
Informatiekunde of een vergelijkbare studierichting;
Specifieke opleiding als CISA, CISSP, CISM is een grote pre;
10 jaar + relevante werkervaring met complexe information security vraagstukken;
Uitstekende business partner voor in- en externe stakeholders;
Aantoonbare ervaring in het managen van een Information Security agenda is must;
Iemand die een integrale kijk (risico’s, digitaal, financieel, planning, project management) heeft
op Information Security;
Grondige kennis van wet- en regelgeving omtrent privacy en informatiebeveiliging, inclusief NEN
7510 en ISO 27001/27002;
Praktische ervaring met het aansturen GDPR projecten is een must;
Ervaring met het samenvoegen van twee information security afdelingen is een grote pre;
Ervaring binnen de zorgsector is een bonus;
Kennis van - en ervaring met Agile en/of SCRUM;
Analytisch denkvermogen gecombineerd met een pragmatische instelling;
Je bent een zelfstarter, van nature nieuwsgierig en kunt goed in concepten denken;
Je bent communicatief sterk.

Bij interesse of vragen, sollicitatie/CV graag sturen naar Eric Mohr via
ericmohr@kamphuismohrvandersteen.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

