
VACATURE 

IT SECURITY ADVISEUR 

Functie      

Wij zoeken een gedreven IT Security Adviseur die toe is aan een nieuwe stap. Als IT Security 

Adviseur bij Aranea krijg je de kans om leuke opdrachten uit te voeren en je knowhow flink uit 

te bouwen. Je werkt op locatie bij de klant en vanuit onze standplaats in Den Bosch. Aranea is 

al sinds jaar en dag frontrunner op het gebied van privacy- en informatiebeveiligingsdiensten 

en een gekende speler binnen de overheid en de zorg.  

10 x Aranea vraagt: 

1. Je hebt een HBO of WO-opleiding op één van de volgende gebieden: Bedrijfskunde,

Organisatiekunde, Informatica / Informatiekunde, Economie, Management, Information Security

2. Je hebt 2-3 jaar werkervaring op het gebied van IT Security, Informatiebeveiliging en IT en/of

IT Riskmanagement

3. Een postmaster Informatiebeveiliging, Risk Management of IT Audit is een pré

4. Je pakt de verantwoordelijkheid, bent zelfstandig en leergierig

5. Je staat stevig in je schoenen en beschikt over overtuigingskracht

6. Je zorgt als geen ander voor snel inzicht in processen en procedures

7. Je buigt risico’s om in kansen, communiceert helder en werkt graag samen

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

9. Je hebt de drive om opleidingen als bv. CISSP, CISA, CISM en GRISK spoedig af te ronden

10. Je hebt de passie om de informatieveiligheid van klantorganisaties te optimaliseren



10 x Aranea biedt: 

1. Een dynamische, snel groeiende organisatie

2. Een breed werkveld (van beleid tot operatie) waardoor je snel veel leert

3. Veel aandacht voor coaching, persoonlijke groei en opleiding

4. De kans voor onze klanten een gids te zijn op weg naar optimale meerwaarde

5. De kans je knowhow op thema’s als de digitale transformatie, de ‘agile’ organisatie en

informatieveiligheid te versterken

6. Werken voor zowel nationale als internationale organisaties

7. Deelname aan productinnovatie, veel kennisdeling en ruimte voor een rol als gastdocent aan

hogescholen en universiteiten

8. Een informele cultuur met veel eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing

9. Alle ruimte om jouw passie binnen IT Security te verbinden aan onze klantdoelen

10. En uiteraard een goed arbeidsvoorwaardenpakket

Solliciteren? 

Ben jij van meerwaarde voor ons? Mail je motivatie en CV naar Aad van den Boogaart, 
Managing Partner bij Aranea of neem contact op via 073 646 1660.  
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