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Functie

senior adviseur Informatiebeveiliging

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.08.2022 - 27.02.2023

Opdrachtnummer

116907

Sluitingstijd

27.02.2023

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
In het kader van Informatiebeveiliging optreden als adviseur: Als adviseur rapporteer je over de Informatiebeveilingsprestaties van de business, je
adviseert op tactisch en operationeel niveau, ondersteunt bij de implementatie van de BIO en bij het opstellen van risico-analyses. Je werkt instructies
en processen uit, neemt deel aan diverse overleggen. Je pakt incidenten op en rapporteert aan het managemen over de
informatiebeveiligingsprestaties.
Het gaat dus over uiteenlopende werkzaamheden; van signaleren en adviseren over beveiligingsrisico's, vergroten van het bewustzijn van de
noodzaak van informatiebeveiliging, monitoren van informatiebeveiligingsprestaties, rapporteren van de bevindingen op het werkterrein tot het
afwikkelen van beveiligingsincidenten.
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Achtergrond opdracht
Informatiebeveiliging heeft in toenemende mate de aandacht binnen de organisatie. We zijn een organisatie met heel diverse werkzaakheden en
daardoor ook veel verschillende werkprocessen en systemen. De gehele organisatie moet voldoen aan de BIO. Hiervoor zoeken we ondersteuning van
een Informatiebeveiligingsprofessional.

Eisen
Een doorleenconstructie is niet toegestaan
HBO kennisniveau
CISM / CISP
CISM / CISP
Pragmatisch; schakelen tussen operationele en tactische ondersteuning/advisering
HBO werk en denkniveau (3 jaar)
Informatiebeveiliging (3 jaar)
Ervaring met/bij de (semi) overheid (2 jaar)

Wensen
Monitoren en meten. Begeleiden van audits in de Informatiebeveiliging.
Competenties
Pragmatisch; schakelen tussen operationele en tactische ondersteuning/advisering. Communicatief vaardig. Plannen en organiseren.
Samenwerken. Klantgerichtheid.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met
betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in
de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te
worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald
aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening
personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de
afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk
kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bekijk opdracht online
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