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Vacaturenummer 2021/10
Ben jij iemand die graag een optimale (digitale) dienstverlening wil leveren en heb je altijd al eens willen weten hoe het is om bij
een gemeente werken? Kom dan bij de gemeente Meierijstad stage lopen.
Wij zijn op zoek naar een stagiair voor een meewerkstage bij het werkatelier Informatiestrategie. Deze stage wordt begeleid door
de CISO (chief information security officer) van Meierijstad. De werkzaamheden betreffen het verbeteren van het identity en
access management proces. Je voert een GAP-analyse uit en maakt een plan van aanpak die je vervolgens ook gaat
implementeren. Je voert hiervoor zelfstandig gesprekken met verschillende werkateliers en lagen in de organisatie. Het creëren
van bewustwording in de organisatie over dit onderwerp en het proces is een belangrijk onderdeel van die gesprekken.

Het aantal uren van deze stage is in overleg.

Het is belangrijk dat je:
·
·
·
·
·

een HBO-opleiding in de richting van Bedrijfskundige informatica volgt
leergierig, enthousiast, pro-actief, kwaliteitsgericht en dienstverlenend bent
graag in een team samenwerkt
je mening durft te geven
affiniteit hebt met informatieveiligheid

Waar ga je stagelopen?

Werkatelier Informatiestrategie
Het atelier Informatiestrategie ondersteunt de gemeente in haar ambities om haar burgers te voorzien van een optimale (digitale)
dienstverlening. Dit doen zij op het gebied van informatiemanagement, privacy en informatieveiligheid.
De gemeente onderkent de belangrijkheid van informatieveiligheid. Het is belangrijk dat wij de informatie van onze burgers goed
beschermen tegen kwaadwilligen. Daarnaast is het voor onze bedrijfsvoering van groot belang dat wij op een veilige manier
werken zodat de dienstverlening niet stil komt te liggen. Informatieveiligheid raakt dan ook de hele organisatie, zowel alle
processen als alle lagen in de organisatie. Hierdoor kom je met veel mensen in contact en doe je kennis op over verschillende
processen. Lijkt je dit leuk en leerzaam? Meld je dan aan.
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Gemeente Meierijstad
Wil je meer weten over onze Gemeente? Kijk dan op www.meierijstad.nl

Wat heeft gemeente Meierijstad jou te bieden?
Als stagiair bij gemeente Meierijstad kun je jouw opgedane kennis in de opleiding meteen in de praktijk brengen. Er is veel ruimte
om aan jouw eigen ideeën te werken. Door onze brede dienstverlening kom je in aanraking met verschillende disciplines. Je leert
niet alleen onze organisatie kennen, maar je doet ook ervaring op in een vakgebied van jouw keuze.

Je maakt onderdeel uit van een werkatelier en krijgt al snel je eigen verantwoordelijkheden. Met de juiste begeleiding natuurlijk.
Je krijgt namelijk een vaste stagebegeleider. Deze collega werkt op de afdeling waar je stage loopt en is je eerste aanspreekpunt
bij vragen. En uiteraard ontvang je een stagevergoeding voor je inspanning.

Interesse?
Ben je enthousiast over onze stageplek of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Floor Habers of Dinzy van de Rakt, stagiaires P&O. Beiden bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.

Solliciteren?
Wil je solliciteren op de stageplek? Dit kan rechtstreeks via de site www.werkeninnoordoostbrabant.nl onder vermelding van
vacaturenummer 2021/10 door gebruik te maken van de button ‘solliciteer’. Je kunt reageren op deze stageplek tot en met 31
maart 2021.

Competenties
Flexibiliteit
Integriteit
Klantgerichtheid
Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Mirre Stolk

Naam

Dinzy van de Rakt

E-mail

mstolk@meierijstad.nl

Telefoon

140413

E-mail

dvanderakt@meierijstad.nl
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Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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