
 

 

 
 

Deskundige informatieveiligheid (m/v/x)  

 

Sigedis Als publieke organisatie in het hart van de sociale zekerheid levert Sigedis betrouwbare en 
toegankelijke informatie over identificatie, loopbaan en pensioen. 
Wij bieden sociaal verzekerden een duidelijk beeld van hun eigen sociale gegevens zodat 
zij ondersteund en geïnformeerd beslissingen kunnen nemen over hun loopbaan en 
aanvullend pensioen. 
En wij zijn er ook voor organisaties die data nodig hebben over loopbaan en aanvullend 
pensioen. Zo versterken wij zowel beleidsmakers en openbare instellingen (zoals RSZ, 
RSVZ, FSMA en FOD Financiën) als werkgevers en pensioeninstellingen in een nog 
efficiëntere dienstverlening. 
Voor meer informatie, kan u terecht op onze website www.sigedis.be  

 

Functie Je staat in voor het verder uitwerken en opvolgen van het informatieveiligheidsbeleid 
van Sigedis.  

➢ Je volgt de minimale veiligheidsnormen op van KSZ, zorgt ervoor dat deze 

vertaalt worden naar procedures, acties en checklists bij Sigedis en dat deze 

toegepast worden (interne audits). 

➢ Je verleent advies inzake informatieveiligheid.  

➢ Je werkt actief en nauw samen met de DPO van Sigedis en de verschillende 

afdelingen van Sigedis. 

➢ Je sensibiliseert en stimuleert het veilig omgaan met informatie bij Sigedis. Dit 

doe je onder andere door het geven van informatiesessies aan het personeel. 

➢ Je zorgt voor het up to date houden van het verwerkingsregister en het Data 

Protection Impact Assessment (DPIA)-register. Dit gebeurt is samenwerking met 

de betrokken teams. 

➢ Je beheert incidenten op vlak van informatieveiligheid. Je neemt de nodige acties 

omtrent de communicatie, om de oorzaken te bepalen en problemen in de 

toekomst te vermijden. 

➢ In het kader van informatieveiligheid, zorg je voor de screening bij de start van 

het project en doorheen het project. 

➢ Je rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder en de algemeen directeur van 
Sigedis Uw taken,  

  

 

 

Profiel 
 
 

➢ Je beschikt over een masterdiploma. 
➢ Je hebt een sterke affiniteit met aspecten zoals informatieveiligheid, GDPR-

wetgeving, IT-systemen en processen, … Je bent bereid je hierin verder te 
verdiepen, de nodige kennis snel en zelfstandig te verwerven en deze up-to-date 
te houden. 

http://www.sigedis.be/


 

 

 
➢ Je luistert actief en je bent in staat informatie te verwerken, verbanden te 

leggen, sluitende conclusies te trekken en te argumenteren en synthetiseren. 
➢ Je communiceert duidelijk en efficiënt, zowel schriftelijk als mondeling en hebt 

goede redactionele en presentatie vaardigheden. Je bent in staat om je aan te 
passen aan het doelpubliek en de informatie voor iedereen begrijpelijk te 
maken. 

➢ Je kan autonoom, proactief en in team werken met veel zin voor initiatief en een 
open, flexibele geest. 

➢ Je wil vooruitgang boeken en verantwoordelijkheid nemen, maar blijft altijd 
correct en diplomatisch. 

➢ Je bent perfect Frans- of Nederlandstalig, met een goede kennis van de andere 
landstaal en je beheerst Engels passief. 

➢ Relevante professionele ervaring is een pluspunt. 
  

 

 

aanbod Sigedis is een toonaangevende en flexibele speler met loyale en geëngageerde 
medewerkers. Onze diensten werken optimaal samen en onze collega’s staan open voor 
een brede invulling van hun takenpakket nodig voor de realisatie van onze doelstellingen. 
Deze job is een uitgelezen kans om je te ontwikkelen met een ruime kijk op de inhoudelijke 
en maatschappelijke context van de sociale zekerheid.  

Verder bieden we je: 

➢ een voltijdse tewerkstelling 

➢ ruime opleidingsmogelijkheden 

➢ een competitief salaris met extra-legale voordelen (hospitalisatieverzekering, 

aanvullend pensioen,…) 

➢ gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer 

➢ een gemakkelijk bereikbare en aangename werkomgeving 

➢ de mogelijkheid om te telewerken 
 
 

 

 

Hoe solliciteren ?  Gelieve, voor 31/08/2022, een Cv vergezeld met motivatiebrief, ter attentie van mevrouw 
Brigitte Verbist, door te mailen naar: HR@sigedis.fgov.be 
 
Indien u meer inlichtingen wenst te hebben over deze vacature gelieve contact op te 
nemen met de HR dienst via het nummer 02/212 02 31 
 

 
 

 


