De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) bieden jou geen geheimen, informatiebeveiliging en
privacy staan bij jou hoog in het vaandel?
Lijkt het jou mooi om te werken voor een organisatie die zich dag in dag uit bezighoudt
met enorm belangrijk werk, namelijk de waterkwaliteit van Nederland?
Lees dan nu verder!

Privacy en Information Security Officer | CISO | AQUON |
16-24 uur p/w |max. € 44.044,- bruto per jaar (24 uur)| Tiel
Jouw uitdaging als Privacy en Information Security Officer
Als Privacy en Information Security Officer is het jouw uitdaging om AQUON blijvend te beschermen tegen informatiebeveiligingsrisico’s en adequaat toezicht te houden op de omgang met persoonsgegevens. Je initieert en stuurt binnen
de organisatie actief zodat AQUON zowel aan de AVG als de BIO blijft voldoen.
Je voert regie over het beleid omtrent de informatiebeveiliging(risico’s) en de implementatie van de benodigde
maatregelen. Je controleert en initieert acties tegen indringers, fraude en beveiligingslekken. Tevens zorg je ervoor dat
beveiligingsrisico's worden geanalyseerd en beheerd met betrekking tot bedrijfsgegevens en -informatie. Je evalueert
beveiligingsincidenten, doet aanbevelingen voor beveiligingsbeleid om continue verbetering van de beveiliging te
garanderen. Je neemt het voortouw bij periodieke zelfevaluaties en risicoanalyses en je zorgt voor de implementatie
van maatregelen die hieruit voortvloeien.
Tevens ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het privacybeleid. Je fungeert als
aanspreekpunt voor privacyvraagstukken die spelen in de organisatie. Je zorgt ervoor dat de voor de AVG benodigde
taken worden uitgevoerd en dat maatregelen worden ingebed in de organisatie. Je coördineert, adviseert en treedt op
bij beveiligingsincidenten en datalekken. Dit doe je in nauwe samenwerking met de Functionaris
Gegevensbescherming en de Adviseur ICT.

Waar kom je te werken?
Je maakt deel uit van het team Bedrijfsvoering, afdeling ICT. Onze afdeling voert regie op het technische, het
infrastructurele en het applicatiebeheer van ons applicatielandschap. Het uitvoeren van sleuteltaken doen we zelf.
Onze leuke en hechte afdeling bestaat momenteel uit twee applicatie- en databasebeheerders, twee data engineers,
een helpdeskmedewerker en een Adviseur ICT.

Wat vragen we van jou?
Heb je, onder andere:
• een hbo-diploma, bij voorkeur aangevuld met een AVG / privacy opleiding;
• kennis, ervaring en adviesvaardigheden op het gebied van gegevensbescherming;
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kennis van actuele ICT infrastructuren en netwerken en begrijp je waar het om draait bij
softwareontwikkeling en aanbestedingen;
kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging en risicoanalyse methoden;
kennis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en ISO 27001/27002. Of bereid daar snel
diepgaande kennis van te nemen;
een pragmatisch werkstijl en kun je wetgeving vertalen naar de praktijk;
een zelfstandig werkhouding én je bent een teamspeler.
de beschikking over de volgende competenties organisatiesensitief, omgevingsbewust, analytisch sterk,
innovatief en creatief.

Wat bieden we jou?
Wij bieden jou een trotse, innovatieve en kwaliteit gedreven organisatie waar de communicatielijnen kort en direct
zijn en wij vol passie bezig zijn met ons vak. Een klantgerichte organisatie waarbinnen jij met je collega’s, ieder vanuit
zijn of haar specialisme, enorm belangrijk werk doet. Namelijk werken aan de waterkwaliteit van Nederland.
Natuurlijk kun je ook rekenen op prima flexibele arbeidsvoorwaarden. De functie van Privacy en Information Security
Officer is ingeschaald in schaal 10 van de CAO Werken voor Waterschappen. Afhankelijk van je ervaring wordt het
salaris bepaald, met een bruto maximumjaarsalaris van € 44.044,- voor 24 uur per week, inclusief 21% individueel
keuzebudget. Dit keuzebudget bedraagt 21% van het bruto maandsalaris en kun je onder andere inzetten voor
vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of het kopen van extra vakantiedagen.
AQUON kent een werkweek van 36 uur, een moderne reis- en/of thuiswerkkostenvergoeding, goede
pensioenvoorziening bij het ABP en mogelijkheid tot hybride werken. Uniek zijn de persoonlijke ontwikkelings- en
opleidingsmogelijkheden waarvoor een Persoonsgebonden Basis Budget van € 6.000,- per 5 jaar beschikbaar is.
Afhankelijk van jouw beschikbaarheid bieden wij een functie voor gemiddeld 16 tot 24 uur per week. Werkdagen,
tijden en locatie in overleg. Standplaats voor deze functie is Tiel en na 2024 zal de standplaats Houten zijn.

Interesse en solliciteren?
Leuk dat je interesse hebt. Wij ontvangen graag je sollicitatie! Je kan je interesse en sollicitatie via onze website kenbaar
maken of je CV voorzien van motivatie sturen naar werken@aquon.nl. Wij kijken uit naar jouw bericht en nemen zo
spoedig mogelijk contact met je op.
Wil je (eerst) meer wilt weten over de vacature en/of AQUON? Bel dan met Martin Ester (Teammanager
Bedrijfsvoering): (06) 10 00 25 54. Hij staat je graag te woord.

Over AQUON
AQUON is de ideale partner voor watergerelateerd onderzoek. Vanuit onze deskundigheid bieden wij dagelijks inzicht
in waterkwaliteit en geven wij advies aan onze aangesloten waterschappen en hoogheemraadschappen in gebied
Midden- en Zuid-Nederland. Er werken bij ons ruim 200 medewerkers. Samen werken wij aan schoon water vanuit en
creëren we met elkaar een duurzaam leefgebied, veilig zwemwater en schoon oppervlaktewater. Want goed water is
goed leven!
Meer weten over AQUON? Kijk dan op onze website www.AQUON.nl. Hier vind je onder andere onze bedrijfsfilm en
krijg je inzicht in onze werkwijze, bijvoorbeeld als het gaat om zwemwatercontrole en medicijnresten onderzoek.
AQUON werft zelf. AQUON stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.

