
 

VACATURE  

IT Security Adviseur 

 

Ben jij ambitieus en wil je jezelf verder ontwikkelen op het gebied van security? Werk je graag 

in een informeel en gedreven team? Dan gaan wij graag met jou in gesprek! 

Als Security Adviseur ij Ara ea I for atio  Se urity Ma age e t Ara ea ISM  krijg je de 
kans om leuke opdrachten uit te voeren en je kennis en kunde te verbreden. Wij investeren 

graag in jou, omdat wij geloven dat we samen opdrachten tot een succes kunnen maken. Wij 

voeren met name opdrachten uit voor (decentrale) overheid en zorginstellingen. Naast het 

uitvoeren van opdrachten op het gebied van security en informatiebeveiliging, voer je IT-

adviesopdrachten uit.  

Functie 

We verwachten dat je gedreven bent om zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag te gaan. 

Voor onze klanten ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van adviesopdrachten op de 

gebieden van security, informatiebeveiliging en IT. Ook begeleid je klanten bij het richting 

geven aan en inrichten van security en informatiebeveiliging in hun organisaties. 

Profiel 

Sta jij stevig in je schoenen en beschik je over een gezonde dosis overtuigingskracht? Ben je 

flexibel en denk je vooral ook mee met de klant? Wil jij graag van waarde zijn, heb je oog voor 

detail en heb je inzicht in processen en procedures? Kun je goed prioriteren en herken jij 

ka se  e  risi o s? Da  is erke  ij Ara ea ISM elli ht iets oor jou! 

Voor de selectieprocedure zijn de volgende criteria van belang: 

o Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding met één of meer van de volgende 

componenten: Bedrijfskunde, Organisatiekunde, Informatica/ Informatiekunde, 

 



 

Economie, Management, Information Security Management of Information Security 

Technology; 

o Een (afgeronde) postmaster in Informatiebeveiliging, Risk Management of IT Audit is 

een pré; 

o Je hebt 2-3 jaar werkervaring op het gebied van security, informatiebeveiliging en IT 

en/of IT Risk Management en je bent zeer gemotiveerd om je op deze gebieden 

verder te ontwikkelen;  

o Je neemt graag verantwoordelijkheid, bent zelfstandig en leergierig; 

o Je bent communicatief vaardig; 

o Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend in woord en geschrift.  

Herken jij jezelf in het bovenstaande en voldoe je aan de genoemde criteria dan komen we 

graag met jou in contact. 

Aanbod 

We bieden jou een zeer uitdagende baan met een grote diversiteit aan opdrachten. Er is veel 

ruimte voor groei en persoonlijke ontwikkeling en wij zijn bereid te investeren in jouw 

opleiding (CISSP, CISA, CISM, GRISK, CEH, etc.) en toekomst. Daarnaast bieden we een meer 

dan marktconform arbeidsvoorwaardenpakket. 

Aranea ISM 

Aranea ISM is een jonge, groeiende organisatie met enthousiaste IT, Security en Audit/Risk 

professio als. Door i zi ht te reëre  i  de risi o s i en een organisatie, helpt Aranea ISM 

de organisatie kansen te herkennen en toegevoegde waarde te creëren. Daarnaast 

ondersteunt Aranea ISM haar klanten om de kwaliteit en performance van de IT-omgeving te 

verbeteren. 

Solliciteren? 

Denk je van meerwaarde voor ons te zijn? Mail je motivatie en CV naar Daniël Bloemers 

daniel.bloemers@aranea-ism.nl of Frank Roumans frank.roumans@aranea-ism.nl of neem 

voor vragen contact op via 073 – 646 1660. 
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