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Waar kun je het best terecht voor een mooie stageplek? Precies, bij een organisatie
met een gezonde ambitie. De Veiligheidsregio biedt als samenwerkende partij van en voor gemeenten in Limburg Noord diensten
aan op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandveiligheid en brandbestrijding, GGD gezondheid en sociale
veiligheid.
De afdeling ICT heeft als doel om onze organisatie te laten excelleren door ICT.
Voor deze centraal gepositioneerde afdeling ICT zijn we op zoek naar een:

Stagiair medewerker Security

Als medewerker Security speel je een belangrijke rol op de afdeling ICT.

Functie inhoud
·
·

herinrichten, implementeren en communicieren van het proces rondom security-organisatie binnen de VRLN.
Je neemt deel aan de security board en werkt nauw samen met de security officer

Profiel
·
·
·
·
·
·
·

HBO studie op IT-gebied;
Procesmatig kunnen denken en werken.
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
Analytisch vermogen en accuratesse;
Gedreven om zaken uit te zoeken, je bent creatief en neemt initiatief;
Vermogen om eigen planning te beoordelen en te realiseren;
Enthousiaste, resultaatgerichte en gedreven attitude: kandidaten zijn verder in staat om snel te schakelen tussen de
verschillende belangen van gebruikers.
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Wij bieden
·
·
·
·

Veel ruimte en vrijheid voor het samen met je collega’s vormgeven van deze functie;
Een veelzijdige functie in een organisatie met korte lijnen;
Ervaren professionele collega’s die je goed ondersteunen om na je studie een weloverwogen keuze te kunnen maken;
Stagevergoeding

Vragen:
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze stageplek? Neem dan contact op met Bas Römkens, Security Officer, tel. 0881190379.

Interesse?
Herken jij je in deze omschrijving laat het ons dan weten. Stuur ons je motivatiebrief en CV door naar
https://www.vrln.nl/vacatures te gaan en in de vacature te klikken op “direct solliciteren”.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.
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