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FUNCTIEOMSCHRIJVING
Datalekken, Cyber Security, ransomware, hackaanvallen, AVG; termen 
waar je nieuwsapps tegenwoordig vol mee staan. Wat doen bedrijven 
eigenlijk met jouw gegevens? Hoe zorgen ze ervoor dat de risico’s op 
hacks en datalekken beperkt blijven en dat medewerkers conform het 
geschreven beleid werken?

Beginnen jouw handen al te jeuken bij dit soort vraagstukken? Accep-
teer jij niet zomaar ‘cookies’, maar blijf je altijd scherp en kritisch als het 
gaat om je online privacy? Dan bieden wij jou, in samenwerking met de 
Antwerpen Management School, een unieke kans met ons traineeship 
Cyber Security!

Het tweejarige traineeship leidt jou op tot een professional binnen het 
vakgebied Cyber Security Management en privacy. Tijdens de Master-
class wordt zowel theorie als praktijk kennis gedeeld door hoogleraren 
en professionals uit het bedrijfsleven. Naast een opleiding ga je ook aan 
de slag in de praktijk. Bij één of meerdere organisaties word jij de verbin-
der tussen de business en IT op het gebied van informatiebeveiligings-
vraagstukken. Denk hierbij aan het schrijven van beleid, het creëren van 
awareness, het uitvoeren van risicoanalyses of het in kaart brengen van 
informatiesystemen.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
- Een contract voor onbepaalde tijd (ja echt!)

- Een tweejarig fulltime traineeship Cyber Security.

- Een basissalaris van €2700,- bruto

- Een Master Class Cyber Security Management vanuit de Antwerpen 

Management School met een eindcertificaat op post-masterniveau

- Keuzemogelijkheid tot een wereldwijd geaccrediteerd certificaat: CISM, 

CISA of CRISC

- Scrum Master training (inclusief certificaat) vanuit Lean2Succes

- Breinsteindagen om je hard- en softskills verder te ontwikkelen

- Een fieldcoach voor een snellere persoonlijke ontwikkeling

- Gave opdrachtgevers in de profit en/of non-profit sector

- 25 vakantiedagen en 8,33% vakantiegeld

- Pensioenopbouw

- 25 vakantiedagen en 8,33% vakantiegeld

- Reiskostenvergoeding

LOCATIE:Landelijk

NIVEAU: HBO of WO

UUR:    36 tot 40 uur

MEER WETEN?
Neem dan contact op met Laura 
van der Heijden-Vonk

       lauravonk@breinstein.nl



KIJK OP WWW.BREINSTEIN.NL VOOR MEER INFORMATIE!

WAT VRAGEN WIJ?
- Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van Crisis & Security 
Management, Criminologie, Security Studies, Integrale Veiligheidskunde, Business, IT & Management, 
IT-Recht of vergelijkbaar
- Aantoonbare kennis over of ervaring met tenminste één van de volgende onderwerpen: internet 
security, informatiebeveiliging, AVG/GDPR, ISO-normeringen, Cyber Crime/Cyber Security of vergelijkbaar
- Je hebt (enige) ervaring of duidelijke affiniteit met IT
- Door middel van jouw overtuigingskracht en communicatieve vaardigheden krijg jij deuren geopend en 
lukt het om écht impact te maken in een organisatie
- Fulltime beschikbaarheid
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal op C1 of C2 niveau

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN?
Na het succesvol behalen van je HBO of WO-opleiding ben je op zoek naar de perfecte baan waarin jij je 

op zowel persoonlijk vlak al professioneel vlak verder kunt ontwikkelen. En dat is precies waar wij als 

detacheerder gespecialiseerd in zijn. Daarnaast werken we landelijk, dus ook bij jou in de buurt!  

Tijdens verschillende gesprekken leren wij elkaar beter kennen, om zo te ontdekken waar jouw ambities 

en wensen liggen. Breinstein zet zich in om, samen met jou, een droom opdracht te bemachtigen. Wij 

zorgen ervoor dat je niet tussen die eindeloze stapel cv’s van concurrenten komt te liggen, maar krijgen 

jou direct aan tafel bij de juiste persoon binnen de organisatie. Wij werken samen met opdrachtgevers 

uit de publieke en private sector. Kortom: de ideale manier voor jou om te ontdekken binnen welke hoek 

van Cyber Security Management jij het beste tot je recht komt!

Naast je professionele ontwikkeling bij opdrachtgevers, willen wij ook dat jij zoveel mogelijk gaat 

leren binnen het Cyber Security werkveld. En wie kunnen dit nou beter dan de hoogleraren van de 

Antwerpen Management School, de koploper op het gebied van innovatie. Tevens volg je verschillende 

softskills trainingen en ga je samen met je fieldcoach aan de slag met het behalen van je persoonlijke 

leerdoelen.


