Func%ebeschrijving Opera%onal Security Specialist
De func(e van de Opera(onal Security Specialist houdt onder andere het volgende in:
•

Je helpt bij het opstellen van een beveiligingsplan op basis van het reeds aanwezige
securitybeleid en met inachtneming van Nederlandse wet- en regelgeving en
speciﬁeke interna(onale richtlijnen;

•

Je bent medeverantwoordelijk voor het opstellen van alle noodzakelijke
beveiligingsdocumenten, -procedures en –instruc(es en stelt die indien nodig
zelfstandig bij;

•

Je helpt mee met het ontwikkelen van voorstellen voor een nieuw op te richten
beveiligingsorganisa(e van onze opdrachtgever;

•

Je controleert de speciﬁeke beveiligingsprocedures en instruc(es die beveiligers
moeten hanteren, bijvoorbeeld op het gebied van toegangsverlening,
iden(teitscontrole en fysieke inspec(es;

•

Je voert onderzoeken uit naar de betrouwbaarheid van aannemers en
onderaannemers;

•

Je controleert op de correcte naleving van voorschriFen, procedures en aanwijzingen;

•

Je treedt op bij het overtreden van regels, procedures en weGelijke voorschriFen;

•

Je onderhoudt contacten met lokale hulpdiensten zoals Poli(e, Brandweer en
Ambulance;

•

Je rapporteert aan de SHEQS Manager (Safety, Health, Environment, Quality and
Security).

Wat verwachten wij van de kandidaat?
•

Je bent een ‘zelfstarter’, in staat om zelfstandig te werken en proac(ef te handelen;

•

Je bent in staat om in teams te werken en construc(ef samen te werken in een
complexe, veelzijdige en veranderende omgeving met veel belanghebbenden;

•

Je bent in staat om het grote geheel te zien en om op detailniveau zaken uit te
werken;

•

Je heb de ambi(e om door te groeien naar een leidinggevende func(e;

•

Je voert risico-inventarisa(es en analyses uit en ontwikkelt plannen, procedures en
instruc(es;

•

Je onderhoudt de beveiliging gerelateerde ‘Integrated Management System’
documenten in SharePoint;

•

Je coördineert interne trainingen en opleidingen op het gebied van beveiliging.

Proﬁel van de kandidaat
•

Je hebt een technische achtergrond in bijvoorbeeld chemische technologie, civiele
techniek, bouwkunde of werktuigbouwkunde;

•

Je hebt tenminste twee jaren relevante beveiligingservaring in een vitale sector;

•

Je hebt een security management opleiding gevolgd op HBO-niveau en beschikt bij
voorkeur over het diploma DHM® Security Management of je bent bereid dat te
behalen;

•

Je hebt ervaring met managementsystemen en de normen ISO 9001 en ISO 27001;

•

Aﬃniteit met IT-beveiliging is een pré;

•

Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriFelijke vaardigheden in de
Nederlandse en de Engelse taal;

•

Je bent vaardig in MicrosoF Oﬃce en ervaring met Sharepoint is een pré;

•

Je hebt een logisch en analy(sch denkvermogen;

•

Je bent stressbestendig en ﬂexibel;

•

Je beschikt over een hoge mate van integriteit;

•

Je hebt communica(eve, diploma(eke en tac(sche vaardigheden;

•

Je bent bereid om buiten kantoor(jden werkzaamheden te verrichten en om
consigna(ediensten te draaien.

Wat heeF onze rela(e te bieden?
Onze rela(e biedt een verantwoordelijke func(e in een uitdagende, complexe en
dynamische werkomgeving met een hoog kennisniveau. Daarnaast biedt men een
aantrekkelijk salaris in overeenstemming met je opleidingsniveau en ervaring, uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden en ruime mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.

Verder verloop van de procedure
Als je na het lezen van deze vacaturetekst geïnteresseerd bent, dan kun je je mo(va(ebrief
en Curriculum Vitae richten aan Armand van Bercheycke van AIB Safetech B.V. en per mail
sturen naar avb@safetech.nl.
Vervolgens zullen wij op basis van de binnengekomen reac(es een selec(e maken en in
gesprek gaan met geschikte kandidaten. De meest geschikte kandidaat stellen wij voor aan
onze rela(e, waarmee deze eveneens een gesprek zal voeren. Tot het moment van jouw
gesprek met onze rela(e blijven diens gegevens vertrouwelijk.
Als er ook een match is met onze rela(e, dan zullen wij een eerste pre-employment
screening uitvoeren. Onderdeel van deze screening is het benaderen van referenten en
voormalige werkgevers / opdrachtgevers. Wij zullen je kandidaatstelling uiterst discreet en
vertrouwelijk behandelen. Als de screening goed is verlopen, dan zullen een AIVDveiligheidsonderzoek op Niveau B en een psychologische screening worden uitgevoerd.

Het streven is om je per januari 2020 een dienstverband met onze rela(e aan te kunnen
bieden. Dit dienstverband zal in eerste instan(e voor de duur van een jaar zijn, waarbij de
inten(e bestaat om een vast dienstverband (voor onbepaalde (jd) aan te gaan. Bij gebleken
geschiktheid, behoort een doorgroei tot Opera(onal Security Manager tot de mogelijkheden.

