Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en GGD Gelderland Zuid werken samen aan de gezondheid en de veiligheid van de
inwoners in de regio Gelderland Zuid. Het zijn twee zelfstandige organisaties waarbij een groot deel van de
bedrijfsvoeringstaken door de VRGZ voor de GGD worden uitgevoerd. Onze ambitie is zorgen voor een veilige
leefomgeving en het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid.
De sector Bedrijfsvoering van de VRGZ bestaat uit de afdelingen Informatievoorziening ,Financiën & Control, Vastgoed &
Facility en HRM. Je komt in dienst van de VRGZ maar werkt voor beide organisaties. Je krijgt een onafhankelijke positie
om je werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Je legt verantwoording af aan de manager Bedrijfsvoering, functioneel
val je onder de afdeling Informatievoorziening.

Gezamenlijk zoeken wij een deskundige en creatieve

Adviseur informatiebeveiliging (CISO)
HR21-functie: Adviseur III

36 uur per week
De mogelijkheden op het gebied van Informatie Technologie nemen toe en we willen deze ook steeds meer toepassen.
Ze dragen bij aan betere dienstverlening, maar maken ons mogelijk ook kwetsbaar. Er is behoefte aan een duidelijk en
richtinggevend informatiebeveiligingsbeleid, dat kan dienen als basis voor een strategisch programma informatiebeveiliging. Maar ook tactisch en operationeel wordt informatiebeveiliging steeds meer ingebed in onze organisaties.
Wat ga je doen?
De Chief Information Security Officer (CISO) is dé spin in het web als het gaat om de beveiliging van onze informatie.
Je vervult een centrale rol in het beheren van alle processen die daarmee te maken hebben en zorgt ervoor dat wij
voldoen aan de informatiebeveiligingsnorm NEN7510.
Je ziet toe op de implementatie en naleving van het beveiligingsbeleid middels een controleplan, het uitvoeren of initiëren
van risicoanalyses en interne audits. Je organiseert de registratie van beveiligingsincidenten en de afhandeling ervan.
Je stimuleert het beveiligingsbewustzijn en hebt je voelsprieten uitstaan in de hele organisatie en daarbuiten.
In sleutelprojecten binnen je vakgebied treed je op als projectmanager. Je rapporteert en geeft advies aan projectleiders,
managers en de leiding van de organisatie en ondersteunt collega’s bij de uitvoering en implementatie van beveiligingsaspecten. Je bent je bewust van je rol en weet op creatieve wijze vorm te geven aan dit vaak onbegrepen vakgebied.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een academisch werk- en denkniveau met een opleiding Informatiebeveiliging, informatiemanagement,
(technische) bedrijfskunde of bestuurskunde met een informatiekundige of ICT-component.
Je hebt aantoonbare ervaring met informatiebeveiliging op dit functieniveau in complexe organisaties.
Je doorziet de techniek en kan daarover communiceren met het ICT-team en onderhandelen met onze leveranciers.
Je hebt kennis van de details maar kunt ook op strategisch niveau opereren en handelen.
Je hebt gevoel voor interne bestuurlijke en politieke verhoudingen en kunt daarin je rol vorm geven.
Je kunt met overtuigingskracht en met oog voor verhoudingen je standpunten naar voren brengen.
Je bent inspirerend, communicatief, ambitieus en resultaatgericht.
Je bent creatief, je hebt geduld en bezit uitstekende presentatieskills.
Je handelt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Nieuwsgierig?

Een mooie en interessante uitdaging voor
een bruto maandsalaris van maximaal
€ 5.169,- volgens schaal 11 van de
Salaristabel gemeenteambtenaren, bij een
aanstelling van 36 uur.

De standplaats is Nijmegen.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals
een individueel keuzebudget van circa
17% van je bruto jaarloon dat je kunt
inzetten voor o.a. verlof, geld of studie.

Onderdeel van het sollicitatiegesprek is
een 10 minuten durende presentatie met
jouw kijk op het vakgebied en onze
organisatie.

Neem gerust contact op met
Peter Kramer
manager Bedrijfsvoering
06 300 882 41
of
Ron Verzijden
afdelingsmanager Informatievoorziening
06 202 867 72

Een tijdelijke aanstelling van een jaar.
Bij goed functioneren volgt een vaste
aanstelling.

Je bent bereid een taak of rol in de
crisisorganisatie te vervullen.

Ruimte voor ontwikkeling, een breed en
divers netwerk en een organisatie met
betrokken enthousiaste medewerkers.

Hoe en wanneer de sollicitatiegesprekken
worden gepland is afhankelijk van de
ontwikkelingen rond het coronavirus.

Geïnteresseerd?
We ontvangen je motivatie en cv
graag uiterlijk 7 februari 2021

Een assessment kan deel uitmaken van
de procedure.

Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl

Bij aanstelling vragen wij je een Verklaring
Omtrent Gedrag aan te leveren.

Vermeld in de onderwerpregel
VR 42-20 en je naam

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

