
 
 
 
 

 

 

 
Dan ben jij misschien de 

CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (Ciso) 
die wij zoeken! 

 
Audits uitvoeren, naleving van de wet- en regelgeving, informatiebeveiliging, AVG, risicoanalyses. 
Allemaal appeltje eitje voor jou, én je zoekt een werkgever waar de mens centraal staat. Wij zoeken 
een Chief Information Security Officer (Ciso) voor circa 18 uur per week. Er liggen diverse projecten 
voor jou klaar! 
 
Dit is jouw werk: 

• Je zorgt voor een samenhangend pakket maatregelen op basis van de Baseline 
Informatiebeveiliging voor de Nederlandse Overheid (BIO). Om de vertrouwelijkheid, 
integriteit en beschikbaarheid van alle informatie binnen Baanbrekers te waarborgen. 

• Baanbrekers wil blijven voldoen aan de eisen van de AVG en de ISO 27001-norm; daar werk 
jij hard aan. 

• Je houdt ons informatiebeveiligingsbeleid actueel. 

• Invoering en naleving van wet- en regelgeving en het informatiebeveiligingsbeleid houd jij 
goed in de gaten. 

• Je geeft voorlichting aan medewerkers over wet- en regelgeving en over ons 
informatieveiligheidsbeleid. 

• Je zorgt voor het ontwikkelen van nieuwe projecten en systemen. 

• Je beheert en controleert bestaande systemen, processen, applicaties en infrastructuur voor 
informatiebeveiliging en privacy. Je komt ook met verbetervoorstellen. 

• Je zorgt voor het uitvoeren van audits en risicoanalyses. 

• Je rapporteert en adviseert over maatregelen, incidenten, acties, controles en resultaten. 

• Je maakt onze organisatie bewuster van informatiebeveiliging. 
 
Dit ben jij: 

• Je werkt en denkt op HBO-niveau, aangevuld met een opleiding of cursus in 
informatiebeveiliging. 

• Je kent de AVG en Baseline Informatiebeveiliging voor de Nederlandse Overheid. 



 
 
 
 

 

• Je hebt ervaring met het uitvoeren van audits, risicoanalyses en DPIA’s (Data Privacy Impact 
Assessments). 

• Je bent integer, nauwkeurig, beveiligingsbewust en zeer secuur. 

• Je beheerst de Nederlandse taal goed, je geeft standvastig je mening en deelt duidelijk je 
visie. 

• Je voelt je snel thuis in het werken met onze systemen. 

• Je bent proactief, communicatief, representatief en sociaal. 
Is dit jouw droombaan maar voldoe je niet aan al onze functie-eisen? Solliciteer dan toch en overtuig 
ons in je motivatiebrief. Met interne trainingen kan Baanbrekers helpen om je deze mooie baan 
helemaal eigen te maken. 
 
Dit krijg jij: 

• Een leerzame, dynamische, prettige en informele werkomgeving, waar de mens centraal 
staat. 

• Een belangrijke en verantwoordelijke job, die je je écht eigen kunt maken. 

• Ruimte voor jouw initiatieven. 

• Een organisatie met unieke doelgroepen. 

• Een baan voor 18 tot 20 uur per week voor 12 maanden. Natuurlijk met uitzicht op 
verlenging als het van beide kanten goed bevalt. 

• Een marktconform salaris; maximaal 3.968 euro bruto per maand als je een fulltime baan 
hebt. 

• Een telefoon van de zaak. 

• Moderne secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals allerlei opleidingsfaciliteiten, koop en 
verkoop van verlof, thuiswerken, fietsenplan, individueel keuzebudget (15,55% van je 
jaarsalaris), betaald ouderschapsverlof en een premievrij pensioen. 

• Ruimte om te werken aan jouw ontwikkeling en groei (we helpen je hier graag bij). 
 
Zin in? 

• Wil je meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org 

• Wil je meer weten over deze baan? Bel dan met P&O-adviseur Mariette Duijster (0416  67 15 
35) of waarnemend teamleider Interne Beheersing Anita van der Staak (06 28 54 69 68). 

• Wil je solliciteren? Ga dan naar www.baanbrekers.org/solliciteer. Hier kun je digitaal jouw 
brief en CV naar ons toesturen. Wil je op jouw brief het volgende nummer zetten: 21-39? 

http://www.baanbrekers.org/
http://www.baanbrekers.org/solliciteer

