
	
	
	
	
	

Information	Security	Auditor	
	

Locatie:	Gans	België	(kantoor	Antwerpen)	
	

Duur:	Onbepaald	vast	contract	bij	klant	
	

	
Ben jij de afgelopen jaren werkzaam geweest in de IT sector en ben je toe aan de 
volgende stap in je carrière? Heb je zin om verschillende bedrijven te bezoeken en 
daar audits uit te voeren? Solliciteer dan op de functie voor Information Security 
Auditor. 

 
Over  
Ze zijn een auditbureau/certificatie-instelling en specialist op het gebied van 
kwaliteit, informatiebeveiliging en privacy. Ze werken vanuit hun kantoren in 
Nederland en België voor hun internationale klanten. De gemiddelde leeftijd is 
34 jaar dus je zal in een jong team met gedreven professionals samen 
werken. Eigenschappen van hun team zijn persoonlijk, enthousiast, 
onafhankelijk en deskundig. 
 

Over de functie 
In verband met de verdere groei van hun audit- en certificatieactiviteiten op 
het gebied van informatiebeveiliging zijn ze op zoek naar specialisten uit het 
vakgebied die graag auditor willen worden. Als auditor toetst je systematisch 
en onafhankelijk of de organisaties werken conform de betreffende 
informatiebeveiligingsnormen. Dit doe je o.a. door documenten te controleren, 
interviews te houden en te observeren. Van je bevindingen stel je een 
rapportage op en deze bespreek je met de opdrachtgever. Kortom je bewaakt 
het gehele certificeringstraject van meerdere klanten in een cyclus verdeeld 
over meerdere jaren. 
 

Wat ga je doen? 
• Het voorbereiden/plannen van de auditopdrachten; 
• Uitvoeren van audits op locatie, door middel van o.a. interviews en 

dossierbeoordelingen; 
• Auditrapportages opstellen; 
• Bespreken van auditrapportages met de auditeer (directieniveau); 
• Onderhouden van operationele contacten met de opdrachtgevers/auditen; 
• Voortgang rapporteren aan de Audit Manager. 



Wie zoeken wij? 
• Minimaal een afgeronde HBO/WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van 

informatiebeveiliging/informatieveiligheid; 
• Minstens 4 jaar aantoonbare kennis en werkervaring in de IT, waarvan minimaal 2 

jaar op het gebied van informatiebeveiliging; 
• Technische kennis van mailverkeer, -infrastructuur en -architectuur en kennis van 

‘performance evaluation’ is een pré; 
• Kennis informatiebeveiligingsmanagementsystemen en -maatregelen is geen eis, maar 

een pré; 
• Je bent doortastend, kritisch, nauwkeurig en analytisch; 
• Een zelfstandige houding en communicatief vaardig; 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal en Frans zeer goed. 

 

Wat bieden we jou? 
Groei en volle ontwikkeling daardoor ontstaan er vele kansen om je kennis te 
vergoten en door te groeien binnen het bedrijf. Eigenschappen die bij het 
bedrijf en het team passen zijn persoonlijk, enthousiast, onafhankelijk en 
deskundig. 

• Een zelfstandige functie in een jong, dynamisch en informeel team; 
• Een fulltime dienstverband, minder is bespreekbaar; 
• Trainingen m.b.t. de verschillende soorten van audits/certificeringen; 
• 28 vakantiedagen; 
• Laptop, telefoon en auto zijn standaard; 
• Een marktconform salaris. 

 

	


