Vacature
Information Security Officer @ Corona Direct (ISO)

De afdeling
Corona Direct Verzekeringen investeert volop in de verdere “digitale transformatie” en dus ook
in onze medewerkers binnen ICT.
De ICT afdeling bestaat vandaag uit een 30-tal medewerkers, die het verschil maken en
vormgeven aan een organisatie waarin een nieuwe wind waait.
Heb jij zin om mee je schouders te zetten onder een ambitieus plan? Dan maken we heel graag
kennis met jou!

De functie
Jouw verantwoordelijkheden:
✓ Je ontwikkelt een visie en strategie voor informatiebeveiliging die is afgestemd op de
bedrijfsdoelstellingen en -prioriteiten van Corona Direct Verzekeringen en je zorgt voor
een buy-in van senior management.
✓ Je stelt een informatiebeveiligingsprogramma op en zorgt voor de uitvoering ervan met
duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.
✓ Je ondersteunt en ziet toe op de ontwikkeling, implementatie en communicatie van het
informatiebeveiligingsbeleid en zorgt voor een effectief en efficiënt beleidsmanagement
proces.
✓ Je bent verantwoordelijk voor de beheersing van juridische, regelgevende, ICT en andere
beveiligingsrisico’s, brengt bedreigingen in kaart en werkt nauw samen met de
informatie- en risico-eigenaars om de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving
te verzekeren.
✓ Je staat borg voor het bevorderen van een risicobewuste cultuur met betrekking tot
informatiebeveiliging.
✓ Op vlak van informatiebeveiliging, neem jij de lead in cross-functionele
verbeteringsprojecten en adviseer je de business, ICT en andere stakeholders.
✓ Je ziet toe op security incident management, beoordeelt
informatiebeveiligingsincidenten en zorgt voor een geïntegreerde aanpak.
✓ Je rapporteert aan de CIO, en in dotted line aan het directiecomité en de risk officer. Je
werkt heel nauw samen met alle ICT-afdelingen, bedrijfsafdelingen, derde partijen en
alle relevante risico gerelateerde rollen (Chief Risk Officer, Privacy Manager, Fysieke
beveiliging, etc.).
Jouw profiel:
✓ Je hebt een track record van competentie op het gebied van
informatiebeveiligingsrisicobeheer, met 7-10 jaar relevante ervaring, waaronder minimaal
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vijf jaar in een belangrijke leiderschapsrol als directe lijnverantwoordelijke of
projectmanager.
Je bent een proactieve, dynamische en hands-on initiatiefnemer.
Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en je communiceert op een vlotte manier
met technische en niet-technische doelgroepen op verschillende hiërarchische niveaus.
Je bent een klantgerichte teamspeler en relatiebouwer, die in staat is om nauw samen te
werken met verschillende afdelingen
Je werkt autonoom, gestructureerd en nauwkeurig.
Je bent integer en discreet, je bent diplomatisch en assertief, en in staat om mensen te
overtuigen.
Je kunt probleemsituaties adequaat beoordelen, prioriteiten herkennen en je hebt een sterk
pragmatisch probleemoplossend vermogen en een conceptueel en analytisch
denkvermogen.
Je beschikt over aantoonbare ervaring in Governance, Risk en Compliance (GRC) projecten.
Je hebt een goede kennis van cybersecurity technologieën, compliance monitoring en
rapporteringssystemen en/ of -platformen.
Je bent vertrouwd met ITIL, COBIT, ISO27001, GDPR, NIST, CIS en-of ISF raamwerken.
Indien je beschikt over één van de volgende certificeringen is dat een extra troef: CISSP, CISA,
CRISC, CISM, SABSA.
Ten slotte heb je een uitstekende kennis van 1 van beide landstalen, voldoende kennis van
de andere landstaal en goede kennis Engels.

Wat bieden wij jou?
Je komt terecht in een succesvolle organisatie op mensenmaat, waar waarden als eenvoud,
resultaat- en klantgerichtheid iedere dag opnieuw beleefd worden. Corona Direct Verzekeringen
biedt jou een stabiele organisatie in een moderne nieuwe omgeving, vlakbij de afrit van de
autostrade en het treinstation van Diegem. Je talenten kunnen ten volle aan bod komen en
verder ontwikkeld worden via interne en externe opleidingsmogelijkheden.
Je ontvangt een competitief verloningspakket, een aantrekkelijke vakantieregeling, en een
waaier aan extralegale en gezinsvriendelijke voordelen. Je hebt flexibele werkuren met de
mogelijkheid om, na een inwerkperiode, van thuis uit te werken.

Interesse? Stuur dan snel je CV naar jobs@coronadirect.be

