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Consultant Cyber Risk 

Opleidingsniveau HBO 

Locatie Leusden (Utrecht, Midden Nederland) 

Dienstverband en uren Loondienst, 24-40 uur per week. 

Functie Consultant Cyber Risk, Junior/medior 1-3 jaar ervaring 

Consultant Cyber Risk 

Consignium bestaat uit een team van enthousiaste consultants met verschillende specialismen 

die elkaar versterken. Bij ieder project en iedere dienst die wij verlenen zorgen we 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 zorgt dit voor 

impact.  

 

Bij Consignium ga je aan de slag als Consultant Cyber Risk, waarbij je onze klanten gaat adviseren 

op het gebied van cybersecurity. Dit doe je door cyberrisico’s in kaart te brengen en vervolgens 

de juiste technische en beleidsmatige maatregelen te treffen. 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 onze klanten.  

 
Wat houdt de rol in? 
 

Een analytisch vermogen en zelfstandig kunnen werken vinden wij een must have voor deze rol.  

 

• Ontwerpen van een strategie en stappenplan om het cyberrisico van de klant naar een 

acceptabel niveau te mitigeren; 

• Adviseren en ondersteunen van klanten, in de vorm van het ontwikkelen en 

implementeren van een beheersprogramma;  

• Het adviseren van klanten over geavanceerde technologische oplossingen die passen bij 

hun (IT-)omgeving en in lijn zijn met andere cyberrisico's;  

 

 

Gevraagd profiel:   
 

• Je kunt bij ons per direct aan de slag op parttime- (min. 24 uur) of fulltime basis 

• Minimaal 1 jaar relevante ervaring in de IT en business; en kennis en vaardigheden op het 

gebied van projectmanagement, consulting en IT Security;  

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

in het Engels;  

• Affiniteit met IT, risico's, veiligheid, MKB 
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Wat bieden wij 

• Salaris dat past bij jouw ervaring en verantwoordelijkheid  

• Divers portefeuille van klanten en opdrachtgeven 

• 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 

 
Info over procedure, nadere info opvragen, contactgegevens  
 

Het cv met begeleidend schrijven kan per e-mail worden gestuurd aan Robert van Asch 

rhavanasch@consignium.nl    

 

Voorwaarden indiensttreding : 

 

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