
 

 

 

 

C. Kersten en Co. N.V. is een boeiende en dynamische onderneming met 
verschillende werkmaatschappijen die actief is op diverse gebieden.  
Wij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven  
 

Information Security Officer 

 
 

Functieomschrijving: 
De Information Security Officer (ISO) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles op security en de 
informatiemiddelen. De information Security Officer ziet erop toe dat security risico’s geïdentificeerd, 
beoordeeld en nauwkeurig gerapporteerd worden. 
Hiernaast is de information Security Officer verantwoordelijk voor het verzekeren van lokale procedures en 
activiteiten in overeenstemming met alle vereisten van wet- en regelgeving en interne beleidskaders. The 
Information Security Officer fungeert als middelpunt voor information security en heeft een adviserend rol en 
acteert als focal point als het gaat om security compliance gerelateerde activiteiten en verantwoordelijkheden. 
 

Functie-inhoud: 
▪ Het onderhouden van de information security met de onderliggende beleidsstukken, procedures 

standaarden en richtlijnen van de Kersten Groep; 
▪ Het ontwikkelen, onderhouden en bijstellen van de information securitystrategie-programma; 
▪ Het verzekeren van administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen om de information-

assets van de Kersten Groep te beschermen tegen interne en externe bedreigingen; 
▪ Het identificeren, introduceren en implementeren van passende procedures met de nodige checks en 

balances om de security regelmatig uit te testen; 
▪ Het uitvoeren van jaarlijkse evaluaties en audits waarbij zowel de interne zakelijke partners in de 

organisatie als externe bronnen betrokken worden; 
▪ Het installeren, wijzigen, verbeteren en onderhouden van een data system securitysoftware; 
▪ Het assisteren bij onderzoek, ontwikkeling, communicatie en onderhoud in samenwerking met de IT-

afdeling over de handhaving van IT-security architectuur, -beleid, -procedures, oplossingen en -
standaarden. 

 

Functie-eisen: 
▪ HBO in informatie- en communicatietechnologie of gelijkwaardig daaraan; 
▪ 3-4 jaar werkervaring in soortgelijke functie als Information Security; 
▪ Kennis van ICT-system Management; 
▪ Kennis van ITIL en COBIT processes; 
▪ Kennis van ISO 27001; 
▪ Kennis van GDPR; 
▪ Kennis en ervaring met System network security management en onderhoud hiervan; 
▪ Kennis van ICT-procedures en producten; 
▪ Goed kunnen organiseren en prioriteiten stellen in lijn met de deadlines. 

 
Wij bieden:  
▪ Een prettige werkomgeving; 
▪ Uitstekende arbeidsvoorwaarden; 
▪ Ruime ontwikkelingsmogelijkheden. 

 
Geïnteresseerd en voldoet u aan de vereisten?  
Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar: humanresources@kersten.sr 


