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WIJ WERVEN AAN Ondersteunende diensten

Je functie 

› Je bent verantwoordelijk voor het uittekenen en vrijwaren van een IT Security strategie op maat van Audi Brussels, maar in lijn met de
voorschriften van het Audi Concern. Dit houdt onder meer in dat je de relevantie van de globale IT Security standaarden en instructies
vertaalt naar de lokale noden, en deze constant up-to-date houdt. Je stemt het daaruit resulterende “IT Security Framework” af met de
departementen HR, Legal en Veiligheid en komt daarbij tot een algemene consensus in de adviesraad.

› Je adviseert en ondersteunt bij IT Security-gerelateerde vragen en/of problemen, en dit op alle niveaus binnen de onderneming. De
coördinatie van het lokale CERT-team, en de opvolging van de instructies vanuit de globale CERT-organisatie, behoren tevens tot je
takenpakket.

› Je start nieuwe IT Security-gerelateerde projecten op, en begeleidt deze van begin tot einde. Deze projecten kunnen vanuit het Audi
Concern geïnitialiseerd worden, maar er wordt tevens initiatief van de lokale CISO verwacht om optimalisaties rond bijvoorbeeld IT
Security awareness of IT Risk management door te voeren.

› Ook wanneer er nieuwe implementaties voor de afdelingen gepland worden, geef je advies betreffende IT Security en Risk
Management.

› Je voorziet in een periodieke communicatie rond IT Security-gerelateerde thema’s, en dit voor alle collega’s binnen Audi Brussels. Je
streeft ernaar een hoog niveau van IT Security te bereiken bij elke werknemer van Audi Brussels.

› De CISO faciliteert de 6-maandelijkse IT Security Audits.

Je profiel

› Je hebt een diploma op Master/Bachelor niveau richting Informatica of Economie, of gelijkwaardig door ervaring.
› Je hebt een goede kennis van IT Security in het algemeen, en van de ISO27001/2 richtlijnen in het bijzonder.
› Je hebt een goede kennis wat betreft projectbeheer alsook informatietechnologie. Idealiter heb je ervaring in een gelijkaardige functie

binnen een adviesbureau of een grote industriële onderneming en hebt al autonoom projecten begeleid.
› Je hebt sterke sociale competenties. Assertiviteit en diplomatie behoren tot jouw vaardigheden.
› Je neemt graag initiatief en werkt op een autonome en resultaatsgerichte wijze.
› Je beheerst het Engels en Nederlands en/of het Frans en hebt idealiter een goede kennis van Duits.
› Gezien het belang van internationale samenwerking op het vlak van IT Security, ben je bereid om regelmatige verplaatsingen naar

Duitsland te maken.

Ons aanbod

Audi Brussels biedt je een veelzijdige en uitdagende job in een hoogtechnologische en collegiale omgeving. We stimuleren zelfontplooiing
en professionele ontwikkeling en creëren tal van doorgroeimogelijkheden. Als werkgever in de metaalsector bieden wij naast een
competitief en prestatiegericht loonpakket talrijke bijkomende voordelen.
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