Vacaturenummer 2018.15
Vanwege uitbreiding zoeken wij een enthousiaste:

SECURITY OFFICER
(0,8 – 1 fte)
Als Security Officer ontwikkel je beleid en zet je deze om naar concrete werkprocessen en volg je de daarbij
behorende ontwikkelingen.
De afdeling ICT is een stafafdeling binnen RENDO Beheer B.V. die werkzaamheden verricht voor alle
werkmaatschappijen op het gebied van systeem- en netwerkbeheer, applicatiebeheer en
ontwikkelwerkzaamheden.
Wie zijn wij?
RENDO is een netbeheerder en netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO wil als
netwerkbedrijf onderscheidend zijn in het faciliteren van lokale en regionale initiatieven in haar werkgebied.
RENDO is op deze terreinen partner van haar negen aandeelhoudende gemeenten. Belangrijke speerpunten
voor de komende jaren zijn de toename van groen gas in het RENDO-netwerk, onderzoeken van mogelijkheden
naar toepassing van waterstof in het distributienetwerk, het elektrische-net gereed maken voor de toekomst en tot
slot het aanleggen van glasvezel netwerken in Drenthe en Overijssel.
Wat ga je doen?
Een belangrijk onderdeel van jouw werkzaamheden zal liggen op het implementeren en onderhouden van
risicoanalyses. Zo adviseer je gevraagd en ongevraagd over beveiligingsmaatregelen aan de directie, het
management team en medewerkers op alle niveaus in de organisatie en daarnaast dien je te zorgen voor een
blijvende alertheid bij de RENDO medewerkers en dien je de kennis en vaardigheid van de RENDO medewerkers
op het gebied van informatiebeveiliging te versterken. Daarnaast onderzoek en bewaak je de afhandeling van
informatiebeveiligingsincidenten en werk je bijbehorende verbetervoorstellen uit en werk je mee aan het
implementeren van goedgekeurde verbetervoorstellen. Tevens verzorg je periodieke rapportages over
beveiligingsmaatregelen, -controles en -incidenten en rapporteer je hierover aan de toezichthouders van RENDO.
Daarnaast volg je actuele ontwikkelingen zowel in de techniek als in nieuwe dreigingsbeelden incl. het uitwerken
van bijbehorende verbetervoorstellen en werk je samen met sector gerelateerde platvormen. Tot slot begeleid je
externe audits en organiseer je externe controles, zoals regelmatige penetratietesten.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste medewerkers met een afgeronde HBO-opleiding op heb gebied van security met
3-5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Minimaal CISSP, CISM of CISA gecertificeerd, met daarbij
aantoonbare kennis van ISO27001/2 en ICT techniek (netwerken, besturingssystemen en/of
ontwikkelplatvormen). Verder ben je samenwerkingsgericht en beschik je over contactuele vaardigheden op
alle niveaus en neem je initiatief en verantwoordelijkheid. Daarnaast heb je ervaring met het uitvoeren van
audits, risico analyses en Self Assessments. Affiniteit met energie is een pré.
Wat bieden wij jou?:
Werken bij RENDO betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is. Een informele en collegiale
omgeving met prima arbeidsvoorwaarden en met leuke collega’s. De functie wordt uitgevoerd bij RENDO te
Meppel. De overeenkomst zal in eerste instantie aan worden gegaan voor de duur van 1 jaar met uitzicht op
verlenging.
Meer informatie:
Heb jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de heer L.
Gerkes, IT Manager a.i., 06-24366266 of met mevrouw I. Plate-Wierda, Personeelsconsulent, 0522-856 410
(maandag, dinsdag en donderdag).
Solliciteren:
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen, dan is RENDO op zoek naar jou! Solliciteer
door je motivatie en Curriculum Vitae naar de afdeling HRM te sturen: vacatures@rendo.nl.
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