Stage ISO 27001

Ben jij geïnteresseerd in proces optimalisatie of kwaliteitsmanagement? Wil je Amitron
graag helpen met het behalen van het ISO 27001 certificaat? Heb jij altijd al eens in de lead
willen zijn van jouw eigen project? Dan zoekt Amitron jou!
Amitron is opzoek naar een stagiair(e) die zich bezig gaat houden met het behalen van een
ISO 27001 certificaat voor 32 tot 40 uur per week vanaf eind augustus 2020.
Wat ga je doen?
• Je houdt je bezig met het ontwikkelen van het ISO handboek
• Je brengt alle benodigde partijen bij elkaar en coördineert dit
• Je houdt je bezig met het vastleggen van alle interne processen
Wie zoeken wij?
• Je bent bezig met een hbo-opleiding in de richting bedrijfskunde, procesoptimalisatie
of informatiemanagement
• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Je houdt van uitdagingen bent initiatiefrijk en vind het niet erg af en toe een tandje
harder te lopen
• Je bent nauwkeurig, hebt oog voor details en hebt een hands-on mentaliteit
Wat kun je van ons verwachten?
• Een uitdagende stage waarbij je veelt kun leren en ruimte is voor eigen inbreng
• Ruimte om aan de opdrachten vanuit school te voldoen
• Wekelijkse begeleiding
• Een stagevergoeding
• Centraal gelegen in Rotterdam, dus goed te bereiken met het openbaar vervoer
Over Amitron
Amitron is sinds 1990 een succesvolle IT Security specialist. Onze klanten zitten door het hele land
en zijn middelgrote tot grote organisaties binnen de IT, gezondheidszorg, overheid, industrie en
ander bedrijfsleven.
Amitron levert hoogwaardige en specialistische oplossingen op het gebied van cybersecurity en heeft
een duidelijke visie met betrekking tot Multi-cloud security en managed securitydienstverlening.
Herken jij je in de ideale kandidaat?
Wil jij meedoen en meegroeien met Amitron?
Stuur ons dan jouw motivatiebrief en CV naar lotte.moens@amitron.nl
Heb je vragen over de stage? Bel gerust naar Lotte Moens. Telefoon: 010 870 01 50.
Hopelijk zien we jou snel op ons kantoor in Rotterdam
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