Security – Consultant Cyber Strategy & Risk
Opleidingsniveau

HBO/WO

Locatie

Utrecht, Amsterdam – Nederland

Contract

Flexibel, ZZP

Consultant Cyber Strategy & Risk
Consignium bestaat uit een team van enthousiaste consultants met verschillende specialisme die
elkaar versterken. Bij ieder project en iedere dienst die wij verlenen zorgen voor een optimaal
resultaat, enerzijds door onze deskundigheid en anderzijds door het prettige contact met onze
klanten. Juist door net iets meer te geven op de inhoud én op de relatie zorgen voor impact.
Via Consignium ga je aan de slag als Consultant Cyber Strategy & Risk, waarbij je onze
opdrachtgevers gaat ondersteunen bij het bepalen van een strategie als het aan komt op
cybersecurity. Dit doe je in de vorm van het ontwikkelen en implementeren van een programma
waarmee je de kloof tussen security en business gaat overbruggen. Het dreigingslandschap
identificeer je met de risico’s in gedachte.
Met persoonlijke begeleiding en opleidingen/trainingen zorgt Consignium dat je het maximale uit
jezelf en de opdracht kunt halen en daarmee het beste resultaat kunt leveren voor de
opdrachtgever.
Wat houdt de rol in?
Een sterk analytisch vermogen en zelfstandig kunnen werken vinden wij een must have voor deze
rol. Daarnaast ben je bereid een flexibele arbeidsrelatie aan te gaan.
-

Ontwerpen van een strategie en stappenplan om het cyber landschap van de
opdrachtgeer naar een hoger niveau te brengen;
Adviseren en ondersteunen van opdrachtgevers, in de vorm van het ontwikkelen en
implementeren van een cybertransformatieprogramma;
Het adviseren van klanten over geavanceerde technologische oplossingen die passen bij
hun (IT-)omgeving en in lijn zijn met andere cyberrisico's;
Stakeholdermanagement

Gevraagd profiel
-

Je kunt bij ons aan de slag op tijdelijke of projectbasis
Minimaal 4 jaar relevante ervaring in de IT en business, en het beoordelen van
bedrijfsprocessen;
Kennis en vaardigheden op het gebied van projectmanagement, consulting en ITbeveiliging;
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-

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als
in het Engels;
Je kunt uit de beschikbare informatie op een kritische en accurate wijze je conclusies
trekken.

Wat biedt Consignium?
-

Salaris dat past bij jouw ervaring en verantwoordelijkheid
Divers portefeuille van klanten en opdrachtgevers
Een uitdagende en creatieve leeromgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheid
Een informele werkomgeving met leuke collega's
Bonusregeling
Ruimte voor opleidingen en training
Laptop/tablet, vergoeding gebruik eigen auto / openbaar vervoer, vergoeding mobiele
telefoon

Solliciteren
Het cv met begeleidend schrijven kan per e-mail worden gestuurd aan Mw. D.Dizdar - Jelacic
(Dalila) via ddizdar@consignium.nl
Bedrijfsprofiel
Consignium is kennispartner in GRC (organisatiesturing, beheersing en toezicht) en flexibele
arbeid. Dit houdt in dat opdrachtgevers worden geholpen bij het zoeken, vinden en selecteren
van interimprofessionals. Anderzijds worden professionals geholpen bij het vinden van
interessante en uitdagende opdrachten bij onze opdrachtgevers.
Consignium heeft in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd van gedreven professionals
die werkzaam zijn in diverse segmenten van de markt. Op deze manier wordt uit een groot
netwerk van gedreven interimmedewerkers geput. Hiermee wordt een tekort in expertise bij een
opdrachtgever snel ingevuld. Consignium maakt de juiste match tussen organisaties en
professionals.
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