MedicalPHIT is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in ICT in de Zorg. We zijn experts op het gebied
van interoperabiliteit op basis van standaarden en beelden in het bijzonder. We bijten ons vast in interessante,
vernieuwende projecten op het gebied van digitalisering.
Ben jij een ervaren informatiebeveiliger en wil je graag werken voor interessante opdrachtgevers met zeer
gemotiveerde en betrokken professionals? Kom dan ons team versterken! Wij zoeken een:

Consultant Chief Information Security Officer (CISO)
36-40 uur per week
Als CISO consultant verzorg je de advisering informatiebeveiliging, coördineer je de processen en ontwikkel je
beleid namens onze opdrachtgevers. Je draagt zorg voor het zo optimaal mogelijk waarborgen van de beveiliging
van gegevens over patiënten, medewerkers en onderzoek.
Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld (universitaire) ziekenhuizen, RIVM en landelijke organisaties
voor gegevensuitwisseling. Je draagt zorg voor het naleven van de informatiebeveiligings- en privacy-eisen en het
borgen van de AVG, NEN 7510 en ISO 27001/27002 bij onze opdrachtgevers .

Dit ga je doen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actueel houden en aanvullen van het informatiebeveiligingsbeleid.
Toezicht houden op de implementatie en naleving van wet- en regelgeving en het
informatiebeveiligingsbeleid.
Gevraagd en ongevraagd adviseren van onze opdrachtgevers over informatieveiligheid.
Uitvoeren en coördineren van audits en risicoanalyses.
Rapporteren en adviseren met betrekking tot de maatregelen, incidenten, acties, controles en
resultaten van de informatiebeveiliging.
Leiden van projecten om beveiligingsmaatregelen te implementeren en/of optreden als adviseur in
deze projecten.
Voorzitten van het informatiebeveiligingsoverleg.
Bevorderen van het beveiligingsbewustzijn en het geven van voorlichting hierover.
Optioneel: Cursus geven in de PHIT Academy op jouw expertisegebied.

Je bent:
•
•
•
•
•

Expert op het gebied van informatiebeveiliging.
Inhoudelijk gemotiveerd en nieuwsgierig.
Initiatiefrijk, overtuigend en gericht op samenwerken.
Een communicatief sterke teamspeler, in staat om complexe materie duidelijk uit te leggen.
Gedreven om de zorg te verbeteren.

Om in deze rol te slagen, beschik je over de volgende vaardigheden en ervaring:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt HBO+/WO-werk en denkniveau, aangevuld met een opleiding in het management van
informatiebeveiliging (Certificeringen als CISSP, CISM & CISA zijn een pre).
Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie, ervaring in de zorg is
een pre.
Je hebt gedegen kennis van ICT-techniek (netwerken, besturingssystemen en applicaties) in
combinatie met een goed inzicht in bedrijfs- en organisatorische (zorg)processen.
Je hebt ervaring in projectmatig werken en het leiden van projecten.
Je hebt up-to-date kennis van ISO 27001/27002, NEN 7510, en de AVG.
Je hebt kennis van en ervaring met het uitvoeren van audits, risicoanalyses en Privacy Impact
Assessments.
Je bent zorgvuldig in jouw werk, alert, integer en resultaatgericht.
Je hebt bewezen dat je nieuwe technische vaardigheden snel leert en kunt toepassen.
Je hebt het vermogen om je snel aan te passen aan dynamische en veranderende eisen en
behoeften.
Je beschikt over uitstekende Nederlandse en Engelse mondelinge en schriftelijke communicatieve
vaardigheden.

Bij MedicalPHIT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werk je aan interessante en complexe projecten in ziekenhuizen, regionale samenwerkingsverbanden
en landelijke programma’s.
Werk je samen met enthousiaste en gedreven collega’s.
Krijg je de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en te specialiseren, met goede
opleidingsmogelijkheden.
Werk je samen in een informele en collegiale werksfeer met zeer korte lijnen en veel ruimte voor eigen
initiatief.
Heb je de vrijheid om je werk zelf in te richten, we verwachten wel flexibiliteit.
Krijg je een marktconform salaris en bijkomende arbeidsvoorwaarden met collectieve bonusregeling.
Reiskostenvergoeding of een leaseauto.
Kan je meedenken en werken aan de groei van het bedrijf.
Maak je impact in de Zorg.

En je voelt je thuis bij onze kernwaarden:
•
•
•

“We are HIT experts.” Healthcare IT moet je daarbij breed zien.
“We make HIT work.” We zorgen ervoor dat IT gaat werken en daarbij zijn we creatief, doortastend en
gedreven om goed resultaat te leveren aan onze klanten.
“We all benePHIT.” Dat betekent dat jezelf, het team en de klant baat hebben bij wat we doen.

Belangstelling?
Stuur een e-mail met CV en motivatie voor Consultant Chief Information Security Office (CISO) naar
vacature@phit.nl t.a.v. Miranda van Lunteren of neem contactop via +31 (0)30 8200 070.

