Informatieveiligheidsconsulent B1-3

Rapporteert aan
Geeft leiding aan
1. Doel van de functie

Financieel directeur
-

De informatieveiligheidsconsulent staat in voor het opvolgen van de wetgeving en veiligheidsnormen met betrekking tot
informatieveiligheid en het omzetten hiervan naar de praktijk zodat het bestuur wettelijk in orde is en de gegevens op een
veilige manier worden behandeld.

1. DNA-toets
Je DNA dient te matchen met dat van
het lokaal bestuur Mortsel. Daarom
verwachten we dat je professioneel,
open, creatief, resultaatsgericht en
klantvriendelijk bent. Je moet meegaan
in het groeiverhaal en er samen met je
collega’s voor zorgen dat we als
organisatie niet blijven stilstaan. We
verwachten van onze medewerkers een
maximale betrokkenheid en grote dosis
eigenaarschap over het eigen
takenpakket.

Resultaten :
 Je handelt met aandacht voor de doelstellingen en de belangen van de
organisatie.
 Je voelt je verbonden met het lokaal bestuur en je opdrachten of rol.
 Je gaat ervoor om taken uit te voeren en verantwoordelijkheid op te nemen.
 Je vertegenwoordigt de organisatie op een passende wijze bij interne en
externe contacten.
 Je toont maatschappelijke dienstbaarheid of public service gezindheid
 Je werkt mee aan een positieve beeldvorming van de organisatie.
 Je staat open voor nieuwe opvattingen, meningen en ervaringen van
mensen
 Je bent eerlijk en transparant in wat je doet.
 Je kan overweg met diverse opdrachten en plotse veranderingen
 Je speelt in op onverwachte of dringende zaken en gaat snel over tot actie
 Je bent bereid nieuwe zaken te leren en mee te groeien met veranderingen
 Je werkt polyvalent mee aan diverse opdrachten binnen de eigen dienst en
eventueel andere dienst

Kennis en kunde
Dit is het geheel van relevante kennis, vaardigheden en ervaring – hoe dan ook verkregen om een functie naar behoren uit te
oefenen. De informatieveiligheidsconsulent beschikt over praktische en theoretische kennis met betrekking tot het eigen
vakgebied. Het denk- en werkniveau bevindt zich op bachelorniveau.
Resultaten:







Opvolgen van de heersende wetgeving en normen mbt informatieveiligheid
en privacy
Vertalen van deze wetgeving en normen naar de dagelijkse praktijk binnen
de organisatie
Opstellen van policies en procedures en ervoor zorgen dat deze
geïmplementeerd worden
Je hebt een denk- en werkniveau op bachelorniveau met praktisch en
theoretische kennis over het vakdomein
Je beheerst je vakdomein en zorgt ervoor dat je kennis over het domein up
to date blijft

Complexiteit
De complexiteit van het denkproces en dus de mate waarin oplossingen voor de problematieken binnen de functie gekend of
beschikbaar zijn, dan wel dat de oplossingen zelf ontwikkeld moeten worden.
Uitwerken van beleidsvoorstellen
en adviezen zodat de
beleidsdoelstellingen rond
informatieveiligheid duidelijk
geformuleerd zijn

Resultaten:
 Je behandelt (minder) concrete en regelmatig wisselende problemen en
vragen binnen een afgelijnde opdracht.
 Je maakt beleidsvoorbereidende dossiers en nota’s op voor de
beleidsverantwoordelijken rond informatieveiligheid
 Je zorgt voor het creëren van een draagvlak rond informatieveiligheid en de
implematie ervan in het beleid
 Je evalueert de effecten van het gevoerde beleid
 Je analyseert relevante signalen uit het werkveld

Autonomie
Dit is de mate waarin de functie het vermogen tot zelfstandig handelen en de aanspreekbaarheid op de gevolgen vereist.
De autonomie van de informatieveiligheidsconsulent is gemiddeld tot groot (gedeeltelijke autonomie)
Instaan voor de dagdagelijkse
coördinatie van de activiteiten en
het toezien op een kwalitatieve
uitvoering van uitvoerende taken.

Resultaten:
 Je behandelt problemen vanuit de beheersing van een vakgebied en op
grond van de door ervaring verkregen inzichten
 Je doelstellingen zijn duidelijk gesteld
 Je neemt op een creatieve wijze initiatieven en/of beslissingen binnen een
duidelijk kader











Je bepaalt mee de werkprioriteiten in overleg met de leidinggevende
Controle op je werkzaamheden is ingebouwd in de werkprocedures
Je werk wordt beoordeeld op het eindresultaat
Je zorgt mee voor het opstellen van de planning
Je beantwoordt vragen over de uit te voeren taken
Je voert een risico-analyse uit m.b.t. informatieveiligheid
Je formuleert aanbevelingen aan het college en managementteam voor de
verbetering van de informatieveiligheid
Opmaak van een korte en lange termijnplan rond informatieveiligheid
Acties uit informatieveiligheidsplan uitvoeren (in eigen beheer of waar nodig
door toewijzing van de acties aan de bevoegde diensten)

Impact
De impact heeft te maken met de door de functiehouder daadwerkelijk uit te oefenen invloed op gedefinieerde
eindresultaten. De toegevoegde waarde van de functie situeert zich in de klantentevredenheid (intern/extern) dankzij het
kwalitatief en creatief afhandelen van opdrachten. Fouten hebben duidelijke consequenties op vlak van tijds-, geld- of
imagoverlies voor klanten of bewoners.
Instaan voor een optimale
Resultaten:
informatiedoorstroming met het
 Je neemt constructief deel aan het teamoverleg
oog op een optimale samenwerking
 Je werkt mee aan projecten of processen die verschillende domeinen of
en klantgerichte dienstverlening
diensten doorkruisen
 Je rapporteert aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de
stand van zaken inzake uitvoering van de taken,…
 Je formuleert suggesties of brengt verbeterinitiatieven aan die kunnen
bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening
 Je domunteert vastgestelde veiligheidsincidenten en reageert hier gepast op
zodat deze niet meer voorkomen in de toekomst
 Je zorgt mee voor het uitwerken van opleidingen en informatiesessies rond
informatieveiligheid
Leiding geven
Het sturen van medewerkers die hiërarchisch direct of indirect ondergeschikt zijn via formele gezagsverhouding. De
informatieveiligheidsconsulent geeft geen formele leiding maar kan gevraagd worden om projectleiding op te nemen

