Vacature (junior) adviseur privacy, security & datamanagement
Wij zoeken iemand die wil meebouwen aan CRANIUM Nederland en net als wij
verbanden legt tussen privacy, security en datamanagement. Wij behandelen
vraagstukken op het snijvlak van organisatiewetenschap, bestuurskunde, recht,
IT, communicatie en datamanagement. Werken bij ons biedt een mooie
gelegenheid om ervaring op te doen in het projectmatig werken voor (grote)
bedrijven en overheden. Bij ons word je als organisatieadviseur ‘specialist in data’.

Werk-/denkniveau: HBO/ Universiteit
Locatie: Utrecht
Aantal uren: 24 - 40

Over ons
De kwaliteit van data beoordelen, gegevens beschermen en informatie structureren en
analyseren zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden. Dit zijn skills die je
dagelijks gebruikt in het werkgebied van de toegepaste privacy, security en
datamanagement. De focus ligt op organisatiegericht advies om bedrijven beter te laten
omgaan met hun data.
Wij leveren, in tegenstelling tot de meeste adviesbureaus, een complete
dienstverlening, oftewel: adviseurs die bedrijven begeleiden van bewustwording naar
ontwerp en vervolgens naar implementatie. CRANIUM werkt internationaal, met het
hoofdkantoor in Brussel en een tweede kantoor in de Verenigde Staten.
Werken als adviseur bij CRANIUM Nederland geeft je de kans om in een snel groeiend
bedrijf (internationale) projecten uit te voeren in een multidisciplinair team. Bij ons help
je altijd mee aan de groei en ontdek je hierbinnen je eigen talenten. Deze talenten staan
ook centraal in een individueel leertraject zowel op inhoudelijk vlak als op het niveau
van persoonlijke ontwikkeling.

Over jou
Je maakt een analyse van de wens van de klant en het werkelijke probleem. Als advies
bied je praktische oplossingen. Je hebt een sterk analytisch vermogen, kritische en
flexibele denkwijze, ook naar jezelf toe, uitstekende rapportagevaardigheden en werkt
graag in teamverband.
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De ideale (junior) adviseur privacy, security & datamanagement heeft:
•

Een opleiding afgerond aan het HBO of aan de universiteit;

•

0-3 jaar werkervaring in het bedrijfsleven of de consultancy;

•

Een klant- en resultaatgerichte instelling;

•

De ambitie om door te ontwikkelen tot een specialist in privacy, security en/of
datamanagement;

•

Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
schrift (andere talen zijn een pré);

•

Uitstekende communicatievaardigheden en een representatieve, open en sociale
houding;

•

Aantoonbare affiniteit met privacy, security en/of datamanagement.

Over het werken bij ons
CRANIUM blijft je continu ondersteunen in jouw ontwikkeling. Je hebt de mogelijkheid
om certificaten te behalen, trainingen te volgen en opgeleid te worden door ervaren
experts.
Wij bieden jou:
•

Uitdagende projecten en opdrachten op het gebied van privacy, security en
datamanagement;

•

Mogelijkheden voor verdere groei en uitbouw van je carrière binnen het
consultancyvak;

•

Een marktconform salaris;

•

De mogelijkheid om op het hoogste niveau (mee) te adviseren;

•

Interne (en eventueel) externe opleidingen;

•

Een gevarieerde rol in een gemotiveerd en dynamisch team;

•

De mogelijkheid om een deel van de tijd vanuit huis te werken;

•

Ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Interesse?
Spreekt de vacature je aan en wil je ons team komen versterken? Stuur dan je CV,
motivatiebrief en eventuele referenties naar nl-info@cranium.eu t.a.v. Jeroen Tegelaar.
Indien je graag meer informatie ontvangt over de sollicitatieprocedure, neem dan
gerust contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.
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