Werken voor TÜV NORD Integra betekent dat je werkt in een integere, kennis gedreven organisatie die
veel oog heeft voor de balans tussen werk en privéleven. Meer dan 60 hoogopgeleide professionals maken
onderdeel uit van de informele, collegiale bedrijfscultuur die je bij TÜV NORD Integra aantreft. TÜV NORD
Integra is onderdeel van de internationale TÜV NORD GROUP, in meer dan 70 landen actief met ruim
13.000 werknemers.
TÜV NORD Integra certificeert een uitgebreid gamma kwaliteitssystemen: Biologische productiemethode,
voedselveiligheid (BRC, IFS, FSSC, ISO, …), goede landbouwpraktijken (GLOBALG.A.P., Vegaplan, …),
duurzaamheid (UTZ, RSPO, …). De certificaten die we uitreiken zijn het bewijs dat onze klanten
kwaliteitsvol werken. Onze klanten situeren zich in België maar ook in heel wat andere Europese en nietEuropese landen.
Samen met onze TÜV NORD collega’s uit Nederland en Duitsland bouwen we aan een nieuwe business
op gebied van Information Security (ISMS).
Daarom zijn wij op zoek naar:

Auditor Information Security
Wat houdt je job in?
 Samen met business development deze nieuwe dienst in de markt zetten.
 Binnen ons kwaliteitssysteem vorm geven aan de interne procedures voor deze afdeling.
 Zelfstandig of in teamverband het managementsysteem bij klanten auditen op het gebied van
informatiebeveiliging en privacy (ISO 27001, ISO 27701, IEC 62443).
 Rapporteren en opvolgen van de audit.
 Overleg met internationale collega's aangaande norminterpretatie en uitvoering audits waarbij je de
kans krijgt om je expertise m.b.t. de betreffende sectoren en normen verder te ontwikkelen.
 Gesteund door business development een netwerk uitbouwen om wisselende auditteams te
kunnen samenstellen.
Wat verwachten we van je?
 Een masteropleiding of evenwaardig door ervaring.
 Minimaal 4 jaar praktijkervaring binnen ICT en minimaal 2 jaar praktijkervaring op het gebied van
beveiliging (bijvoorbeeld als Security Officer) is noodzakelijk.
 Je hebt kennis van en ervaring met ISO 27001 en ISO 9001 managementsystemen en als je
bovendien een auditor training ISO 27001 afgerond hebt, dan is dat een enorm voordeel.
 Kennis van en ervaring met IEC 62443 en ISO 27006 is een voordeel.
 Je bent een vlotte communicator, kennis van Engels en/of Frans is een voordeel.
 Je bent in het bezit van een rijbewijs-B en bent bereid tot reizen binnen de Benelux.
 Je bent onderzoekend en assertief, met een kritische en onpartijdige blik op de zaken.
 Je krijgt energie van een job waar klantgericht denken en handelen, autonoom werken en analyse
van informatienetwerken en -stromen centraal staan.
 Je combineert integriteit met besluitvaardigheid en accuraatheid.
Wat mag je van ons verwachten?
 Contract van onbepaalde duur, voltijds of deeltijds met aandacht voor werk – privé-balans.
 Ook freelance-profielen komen in aanmerking.
 Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen.
 Een diepgaande interne opleiding.
 Tewerkstelling aan station Antwerpen-Berchem.
 Flexibel werkschema, en mogelijkheid om deels van thuis uit te werken.
 Alle steun om deze business succesvol in de markt te zetten.
Voor vragen en kandidaturen kan u zich wenden tot Levi Nietvelt (lnietveld@tuv-nord.com)

