Functieomschrijving
•
•

•
•
•
•
•

Communicatie met klanten: via mail, teleconference, en
voornamelijk face-to-face.
Advies verlenen aan klanten op het gebied van
gegevensbescherming en privacy met een focus op
informatieveiligheid / IT Security.
Presentaties en workshops voorbereiden en geven.
Projectplanningen opstellen en uitvoeren.
Voeren van interviews bij klanten o.b.v. checklists en opgedane
kennis, uitvoeren van audits.
Rapporten en analyses schrijven.
Ondersteunen bij de commerciële uitbouw van het bedrijf.

Jouw profiel
•
•
•

•
•
•
•
•

Je vindt het recht op privacy en bescherming van gegevens
belangrijk.
Je hebt een paar jaar werkervaring als consultant of andere clientfacing functie.
Je hebt affiniteit met IT Security: ISO27001, opstellen, begeleiden
en implementeren van security policies, ervaring in de rol van
security officer, veiligheidsconsulent of DPO
Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
Je hebt naast het Nederlands een goede kennis van het Engels.
Behoorlijk Frans is niet noodzakelijk, maar een pluspunt.
Je bent stressbestendig en je kan zelfstandig werken.
Je hebt geen moeite met verplaatsingen.
Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Ons aanbod
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerken met experts in het vakgebied.
Een marktconform loon, hospitalisatie- en groepsverzekering.
Een firmawagen.
Macbook en iPhone incl. abonnement.
Je krijgt veel flexibiliteit en zelfstandigheid zowel qua thuiswerk,
werkuren, en planning naar klantenbezoeken.
Je komt met een enorme verscheidenheid aan bedrijven in contact
binnen de KMO sector, startups, zorgorganisaties.
Je werkt in een groeiende markt met veel mogelijkheden en veel
beweging.

Ok dat zie ik zitten!
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Dan ziet White Wire jouw
sollicitatie graag tegemoet. Stuur je CV en korte mail met introductie naar
jobs@whitewire.be.

Een jong bedrijf met klanten
over heel Vlaanderen en
gevestigd te Kontich, is op
zoek naar een consultant op
vlak van gegevensbescherming en privacy, met
een focus op
informatieveiligheid / IT
Security.
White Wire geeft advies op
het gebied van
informatieveiligheid,
bescherming van
persoonsgegevens en
privacy in voornamelijk de
KMO-wereld en de
zorgsector.

