Zie jij kansen waar anderen risico’s zien? Houd jij een groeiende organisatie in control op het gebied
van informatiebeveiliging? Kun jij uit de voeten met compliancy, of het nu is op het gebied van
standaarden zoals ISO 27001, wet- en regelgeving zoals de AVG, of contracten met onze klanten? Kun
jij informatiebeveiliging een onderscheidende waarde maken? Kun je informatiebeveiliging praktisch
uitleggen aan onze medewerkers zodat het ingebakken blij in ons dagelijks werk?
Dan is Simacan op zoek naar jou, want wij zoeken een

INFORMATION SECURITY OFFICER | 32-40 uur, Amersfoort
Als Information Security Oﬀicer ben je verantwoordelijk voor onze informatiebeveiliging en ons daarbij
horende management systeem (ISMS). Je zorgt er voor dat we een veilige dienstverlening aan onze klanten
leveren, en onze ISO 27001 certificering behouden. Je zorgt ervoor dat we als organisatie information
security en privacy onder controle houden door pragmatische maatregelen in onze organisatie te
implementeren en onderhouden. Je verbetert het systeem continu, zodat we kunnen blijven voldoen aan de
wensen van onze klanten, als aan de wet- en regelgeving, terwijl we onze dienstverlening uitbreiden in
Europa. Je bent een klankbord voor ons management team, stelt samen met hen de beveiligingsdoelen en
rapporteert eﬀectief. Je houdt onze medewerkers bewust van de verschillende facetten van
informatiebeveiliging in hun dagelijks werk. Je bent contactpersoon voor onze informatiebeveiliging voor
klanten en andere externe belanghebbenden. Je plant en zorgt voor implementatie van onze jaar-over-jaar
verbeteringen, plant en begeleidt interne en externe audits, plant en begeleidt risicobeoordelingen en
behandeling, en zorgt voor monitoring. Je kunt acteren als Functionaris Gegevensbescherming (FG) zoals
benoemd in de AVG.
Kandidaat
● Minimaal een afgeronde HBO-opleiding of aantoonbaar werkniveau
● Communicatief vaardig, goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
● Relevante ervaring met implementatie van informatiebeveiliging in een organisatie
Pre’s en likes
● Kennis van de ISO 27000 familie van standaarden en de AVG/GDPR wetgeving
● Je bent CIPP/E, CISM, CISA en/of CISSP gecertificeerd
● Aﬀiniteit met IT en cloud diensten
● Je bent flexibel in je beschikbaarheid
Aanbod
Onze cultuur is open, transparant en persoonlijk. Goede ideeën worden zeer gewaardeerd en je krijgt veel
vrijheid. Verder kun je denken aan flexibele werktijden, gezamenlijke lunch, goede koﬀie, zit-/stabureaus,
een bonusregeling (tot 1,5 maand), persoonlijk opleidingsbudget, een uitstekende pensioenregeling en een
jaarlijks outdoor weekend.
Simacan
Simacan is een jonge en innovatieve scale-up uit Amersfoort. Een groeiende organisatie met 35
medewerkers. Miljoenen Nederlanders ondervinden dagelijks de voordelen van ons platform. Onze
producten integreren real time verkeersinformatie in primaire bedrijfsprocessen. Zo helpen we Albert Heijn,
Jumbo en PostNL om hun goederenstroom te optimaliseren.

Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast over Simacan en denk je dat jij ons team kunt versterken? Stuur dan jouw motivatie, cv
en eventuele links naar jobs@simacan.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

