Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met ruim 230 deskundige collega’s
aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen
verlenen, toezicht houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Dit betekent
voortdurend rekening houden met uiteenlopende belangen. Onze ambitie? Vandaag
meedenken over duurzame oplossingen van morgen. Wij werken op steenworp afstand
van de Haagse binnenstad en tien minuten lopen vanaf station Den Haag Centraal.
Voor de afdeling Bedrijfsvoering, Team Informatie, zijn wij op zoek naar een

Operationeel technisch coördinator en CISO
Jij zorgt met het team functioneel beheer dat alle collega’s snel en veilig werken. Je hebt oog
voor informatiebeveiliging en bent een professionele gesprekspartner. Zorg jij dat de
voorzieningen op de juiste plek en het juiste moment beschikbaar zijn? Werk mee aan het
beschermen van de leefomgeving en solliciteer.
Wat ga je doen?
•
Je stuurt een team functioneel beheerders aan die
de belangrijkste applicaties van onze organisatie
beheren.
•
Je professionaliseert de bestaande i-organisatie
door het optimaliseren van beheerprocessen (ITIL)
•
Je adviseert MT en het team bij beslissingen over
beveiliging.
•
Je adviseert en maakt voorstellen over de huidige
en toekomstige benodigde I-oplossingen, innovaties
en verbeteringen.
•
Je ben verantwoordelijk voor contractmanagement
en stuurt de outsourcingspartner aan die onze ICT
infrastructuur technisch beheerst.
•
Je maakt, onderhoudt en vertaalt het
Informatiebeveiligingsbeleid (op basis van de BIO).
•
Je introduceert nieuw beleid in de organisatie en/of
je implementeert beveiligingsbeleid binnen
bestaande processen.
•
Je initieert voorlichtings- en beveiligingsbewustzijn
programma’s.

Wat vragen wij van jou?
• Hbo of wo in een relevante studierichting.
• Drie tot vijf jaar aantoonbare werkervaring als
coördinator ICT inclusief informatiebeveiliging bij een
omgevingsdienst of andere overheid.
• Minimaal Certified Information Security Manager
(CISM) of ISO27001 gecertificeerd of vergelijkbaar.
• Ervaring met ITIL, BiSl en Prince2; bij voorkeur
gecertificeerd.
• Kennis van Microsoft technische infrastructuren.
• Je kunt goed analyseren en biedt passende
oplossingen.
• Je bent een teamspeler en hebt een open en directe
manier van communiceren.
Wat krijg je daarvoor terug?
• Bevlogen en betrokken collega’s die op hun kracht
en interesses worden ingezet.
• Goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
• Een aanstelling voor één jaar met doorgroei naar een
vaste aanstelling.
• Afhankelijk van kennis en ervaring een salaris tot max.
€ 5.067,00 bruto (schaal 11) per maand bij een 36urige werkweek.
• Een maandelijkse opbouw van je Individueel Keuze
Budget.
• Ov-chipkaart voor woon-werkverkeer of
fietsvergoeding.
• Aantrekkelijke bijdrage in pensioenopbouw en
ziektekosten.

Kom jij ons team versterken?
Mail dan voor 20 april 2020 je motivatie en cv voor vacature 2020-09 naar vacatures@odh.nl.
Wil je eerst meer informatie?
Bel met Erwin Meijer (teamleider): 06 528 84 262 of Yvonne van Laar (P&O-adviseur): 06 528 84 225.

