
 

IT Risk Consultant (IT Security / Risk & Compliance)  
Consignium BV, Midden Nederland 
     

Per direct zijn wij op zoek naar  

Een enthousiaste en gedreven IT Risk Consultant met impact! (medior) 

 

De functie IT Risk Consultant  

Consignium wil het team versterken met een fulltime consultant die zelfstandig een rol gaat 

spelen in de uitvoering en ondersteuning van IT Security / Compliance gerelateerde opdrachten. 

Daarnaast zoeken we iemand die gaat helpen bij het uitbouwen van de advies, consultancy en 

project werkzaamheden. Gezien de omvang van de organisatie is er veel ruimte voor nieuwe 

initiatieven. 

In deze functie ben je bezig met actuele uitdagende IT security vraagstukken. Je helpt organisaties 

in uiteenlopende branches met (beleidsmatige) IT vraagstukken. Het uitvoeren van bijvoorbeeld 

een security plan of het uitvoeren van ICT en BCM risicoanalyses behoort tot jouw 

werkzaamheden.  

Jij geeft advies aan de opdrachtgever op het gebied van informatiebeveiliging waarmee risico’s 

worden gemitigeerd. Daarnaast denk je mee met de opdrachtgever over allerlei vraagstukken op 

het gebied van Datamanagement, Informatiesystemen, Business Continuity Management en IT 

Control Frameworks.  

& verder? 

Het is belangrijk dat je processen kan managen, maar ook ondernemend en initiërend kunt 

werken in projecten.  Een sterk analytisch vermogen en proactief kunnen werken vinden wij een 

must have. Daarnaast ben je Fulltime (40 uur per week) beschikbaar.  

De werkzaamheden van een Consultant IT Risk bestaan onder meer uit: 

• Medeverantwoordelijk voor de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van opdrachten op het 

gebied van IT-security, riskmanagement compliance. 
• Verantwoordelijk voor de planning van jouw opdrachten en contact met opdrachtgevers 
• Belangrijke bijdrage leveren aan het (commercieel) uitbouwen van Consignium 
• Bijdragen aan het vergroten van ons netwerk en naamsbekendheid 
• Impact creëren bij je opdrachtgevers en collega’s  

 
Afhankelijk van interesses en competenties kunnen innovatieve ideeën worden omgezet in actie.  

Wat vragen wij van de kandidaat? 

Wij zijn op zoek naar een professional die zich herkent in onderstaande punten: 

• Je beschikt over een afgeronde opleiding, bij voorkeur Informatica, Cyber Security, 

Bedrijfskunde of Bedrijfseconomie;  
• Opleiding Certified Chief Information Security Officer (CISO) of soortgelijk is een pre 



• Je hebt ca. 5 jaar relevante werkervaring en beschikt over aantoonbare kennis van de 

technieken en methodieken die binnen het vakgebied worden toegepast;  
• Je beschikt over ruime control en/of advieservaring binnen de IT-sector en bent op de hoogte 

van de actuele thema’s; 
• Je hebt concrete ervaring opgedaan in complexe business en IT-projecten in verschillende 

rollen; 
• Je bent professioneel, slagvaardig en ondernemend waarbij de klant altijd in het middelpunt 

staat; 
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in 

het Engels; 
• Je bent ondernemend ingesteld en ziet uitdaging in het zoeken naar commerciële kansen; 
• Je bent een zelfstarter en creatief in het bedenken van klant- en productoplossingen; 
• Je bent ambitieus en in staat zowel jezelf als je collega’s verder te ontwikkelen; 
• Je past goed in een kleine, ondernemende en groeiende organisatie; 
 

Kennis van de volgende thema’s is een pre: 

• Verschillende normenkaders voor informatiebeveiliging (ISO 2700x, CoBIT, ISEA 3402).  

• Privacy wetgeving (General Data Protection Regulation) 

 

Wat krijg jij ervoor terug? 

Marktconform salaris & secundaire arbeidsvoordelen 

• Laptop/tablet 
• Vergoeding gebruik eigen auto / openbaar vervoer 
• Vergoeding mobiele telefoon 
• Ruimte voor opleidingen en training 
• (Buitenlandse) congressen 
 

Info over procedure, nadere info opvragen, contactgegevens 

Ben je geïnteresseerd? Leuk!   

Jouw sollicitatie kun je richten aan de dhr. R.H.A. van Asch via rhavanasch@consignium.nl .  

Voorwaarden indiensttreding 

• Verklaring omtrent gedrag 
• Navragen van referenties 
• Kopie diploma 
• Beschikking over een rijbewijs B 
• Geheimhoudingsverklaring (afhankelijk van eindklanten) 
 

 

 


