CONSULTANT INFORMATION SECURITY
Heb je hoogtevrees? Adem diep in. Want bij ons kun je tot grote hoogte stijgen als professional
in cyber security. Figuurlijk en letterlijk: we zitten op de 9e verdieping in Delft, met een
breathtaking view op de skyline van de Randstad.
DIT BEN JIJ
je bent een ervaren security information expert, zelfverzekerd, integer, commercieel en
communicatief sterk!
DIT GA JE DOEN
 Je adviseert de klant vanuit een risk, security & privacy business georiënteerde invalshoek.
 Je ondersteunt klanten bij het inrichten van een informatiebeveiligingsproces, je voert
risicoanalyses en –assessments uit en je adviseert klanten over de te nemen maatregelen.
Hierbij laat je je expertise zien door de vertaalslag te maken van een algemeen advies of
maatregel naar een organisatie specifieke interpretatie.
 Je werkt veel samen met je technische collega’s en ondersteunt elkaar in moeilijke
vraagstukken, zodat je kunt profiteren van elkaars expertise. Daarnaast houd je elkaar op de
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen door interne kennissessies en het bezoeken van
externe seminars en presentaties.
 Je hebt veelvuldig contact met klanten en relaties en bent zelf verantwoordelijk voor
acquisitie en relatiebeheer.
EN DIT HEB JE OP ZAK
 Je hebt een afgeronde studie op wetenschappelijk niveau (WO). Als je in het bezit bent van
CISSP, CISA, CISM of 27001 (Lead) Auditor is dat een pré.
 Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring en aantoonbare kennis opgedaan in
information security management systemen (ISMS) en risicoanalyses. Je weet hoe je klanten
kunt ondersteunen bij het inrichten van een ISMS.
 De snelle ontwikkelingen op de markt houd je continu bij; je bent van nature geprikkeld door
nieuwe ontwikkelingen en weet hierover te communiceren richting je collega’s.
 Je hebt goede communicatieve skills; je weet de juiste vragen te stellen, kunt goed luisteren
en je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden.
 Je beschikt over commerciële en projectmanagementvaardigheden, je bent zelfverzekerd en
integer, toont inzet, komt met ideeën en je kunt je bij veranderende situaties gemakkelijk
aanpassen.

DIT ZIJN WIJ
We zijn gek op techniek en sterk in securitybeleid. We leveren security-oplossingen en trainen
onze klanten in beveiligingsbewustzijn. Alles wat we doen, doen we hands on en praktisch,
zonder dikke rapporten die in lades belanden. Collegiaal zijn vinden we zo logisch, dat gaan we
niet eens noemen. Pinewood in twee zinnen? Head in the cloud, feet on the ground. En altijd on
top of security.
EN DIT KRIJG JE VAN ONS
 Marktconform salaris.
 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 Pinewood Academy: persoonlijk opleidingsplan, training en één op één begeleiding.
 Maandelijkse kennissessies met collega's en pizza.
 Zicht op de Randstad en op professionele groei.
ENTHOUSIAST?
We drinken graag een kop koffie met je. Stuur je cv en motivatie naar pz@pinewood.nl. Heb je
nog vragen over ons of over de functie, mail of bel gerust met Hans Doornbosch via
pz@pinewood.nl of 015 251 36 36.

