SECURITY OFFICER (CISO)

Type

Vacature

Organisatie

Pluryn

Locatie

Nijmegen en omgeving

Werkveld

Gehandicaptenzorg

Opleidingsniveau

HBO+

Arbeidstijd

Full time

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, voor een jaar met mogelijkheden voor verlenging

CAO

Gehandicaptenzorg

Functie(s)

Medewerker ICT

Publicatiedatum

22-04-2022

Reageer voor

31-12-2022

Ingangsdatum

22-04-2022

Nummer

110290

Over de locatie
Nijmegen en omgeving
Nijmegen en omgeving

Waar doe jij het voor?
Sluit je aan bij een organisatie in ontwikkeling en blijf onderweg naar beter. Denk mee over ons beleid. Leer en groei in
een zorgorganisatie met een doelgroep die je inspireert en vraagstukken die je professioneel uitdagen. Word Security
Officer en kom werken bij Pluryn.
"Pluryn is de plek waar je bouwt aan jezelf, de organisatie en een betere maatschappij".
- Egmond Borgdorff, HR directeur bij Pluryn Wj op zoek naar een enthousiaste ambassadeur die in staat is om collega’s mee te nemen en op resultaatgerichte wijze
zelfstandig en onafhankelijk te werken. Klinkt dit interessant? Lees deze dan snel verder over onze vacature!

Wat mag je doen?
Net als bij iedere andere zorgorganisatie neemt het belang van automatisering en digitalisering toe. Daarbij wordt
de beveiliging van de systemen en het netwerk steeds belangrijker.
Als CISO wordt er van jou een brede kijk op het gebied van informatieveiligheid verwacht. Je bent de
sparringpartner binnen de afdeling ICT en daarbuiten op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van informatie. Je komt proactief met ideeën en concrete voorstellen rondom risico’s en nieuwe
ontwikkelingen en ondersteunt waar gevaagd bij implementeren van maatregelen.
Samen met de Privacy Officer zorg je voor de verankering van informatieveiligheid en privacy in de processen en
(IT-)systemen van Pluryn. Je helpt mee bij het (door)ontwikkelen van het informatiebeveiligingsbeleid, stelt
uitvoeringsplannen op en coördineert de uitvoering.
Je weet als geen ander beveiligingsincidenten in goede banen te leiden, maar vindt het belangrijker om
incidenten te voorkomen.
Op een effectieve wijze maak jij je collega’s ervan bewust hoe ze op een veilige manier om moeten gaan met
informatie.
Om te controleren of dit effect heeft, voer je risicoanalyses uit en houd je interne audits.

Is de conclusie dat het anders moet, dan ben jij degene die collega’s, het management en de RvB gevraagd en
ook ongevraagd daarover adviseert.

Wat breng je mee?
Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van informatiebeveiliging / cybersecurity, zoals bijvoorbeeld posthbo Information Security Management;
Je bent gecertificeerd in één of enkele internationaal erkende opleidingen met betrekking tot informatiebeveiliging
(bijvoorbeeld CISSP of CISM);
Kennis van en ervaring met (implementatie van) relevante wetgeving (bijvoorbeeld AVG) en normen op het
vakgebied (ISO27001/2, NEN 7510);
Je hebt minimaal 3-5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als (C)ISO, bij voorkeur in een zorgorganisatie;
Je voelt de organisatie goed aan en weet hoe je ze meeneemt in veranderingen op het gebied van
informatiebeveiliging;
Je bent een stevige gesprekspartner die alle ontwikkelingen en wetgeving omtrent informatiebeveiliging op de
voet volgt;
Je bent pragmatisch en deskundig, met oog voor de belangen van de ‘business’;
Je bent analytisch en weegt risico’s en maatregelen zorgvuldig af.

Dit is Pluryn
Wij zijn Pluryn. Wij zien een wereld vol mogelijkheden, voor iedereen. We werken samen om kansen te benutten en
onze kwaliteit voortdurend te verbeteren. Met onze persoonsgerichte zorg halen we het beste uit onszelf en de cliënt.
Ons doel? Het bieden van de juiste behandeling en ondersteuning aan iedereen met een complexe zorgvraag. Voor een
zo goed mogelijk leven. Want daar heeft ieder mens recht op. Ook als dat (even) niet op eigen kracht lukt.
Wij weten dat we hierin het verschil kunnen maken. Want we zijn specialisten in jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Bij
ons werken mensen die er elke dag voor gaan, flexibel zijn, verantwoordelijkheid durven nemen en cliënten en zichzelf
graag zien groeien. Hun expertise en betrokkenheid zijn voor Pluryn van onschatbare waarde. Bij ons krijg je alle
mogelijkheden om beter te worden in je vak, je te verdiepen of verbreden en eventueel een nieuwe stap te zetten in je
loopbaan binnen Pluryn. Spreekt jou dit aan? Dan ben jij de professional die wij graag in huis willen hebben. We zijn
benieuwd naar jouw drijfveer.
Waar kom je te werken?
Als CISO heb je een zeer zelfstandige rol binnen de ICT afdeling, en ben je onderdeel van de ICT staf. In dit stafbureau
werk je samen met adviseurs en projectleiders. Daarnaast werk je samen met de interne en externe ICT beheerders
binnen de afdeling, maar ook met je collega’s van bv Vastgoed, HRM en de collega’s in de zorg.
Vanuit het vakgebied werk je nauw samen met de Functionaris Gegevensbescherming en de Privacy Officer. Samen
met deze collega’s ga je ook onderdeel uitmaken van het informatie beveiligingsforum en heb je een rechtstreekse
rapportage lijn naar de RvB.

Dit biedt Pluryn
Wij bieden je een uitdagende fulltime functie voor 36 uur per week;
We werken met flexibele werktijden en de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis (of waar je wilt) te werken;
De functie van Security Officer is binnen de cao gehandicaptenzorg ingeschaald in functiegroep 60. Afhankelijk
van opleiding en aantal jaren werkervaring ligt het salaris tussen € 3.374,- en € 4.905,- bruto per maand bij een
fulltime dienstverband van 36 uur;
Daarbij komt een eindejaarsuitkering van 8,33% van je jaarsalaris en PBL uren (extra vrije tijd);
Overige arbeidsvoorwaarden zijn onder andere een flexibel meerkeuzesysteem en een goede pensioenregeling,
conform genoemde cao;
Op je (elektrische) fiets naar je werk? Fit blijven door te sporten? Wij bieden je diverse fiscale voordelen.

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op!

Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature kun je contact opnemen Jan Verheijen, Directeur ICT,
via jverheij@pluryn.nl
Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar recruitment@pluryn.nl
Direct solliciteren kan natuurlijk ook!
https://www.pluryn.nl/werken-bij/vacature/security-officer-ciso
Upload jouw reactie via de Direct solliciteren knop.
Als je past op deze vacature nodigen we je direct uit voor een kennismakingsgesprek.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Zie jij jezelf dit al doen? Sluit je aan bij Pluryn.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

