Vacature onderzoek Cybersecurity plan
Pas Reform is een toonaangevende leverancier van geïntegreerde totaaloplossingen, voor de
broederijindustrie, met een aanwezigheid in meer dan honderd landen. Pas Reform levert industriële
broedmachines, broederij- automatiseringssystemen en klimaatbeheersingsapparatuur.
Pas Reform heeft uitgebreide ervaring in het adviseren over en het ontwerpen en inbedrijfstellen van
deze systemen. Binnen Pas Reform wordt veel belang gehecht aan het opbouwen van specialistische
kennis over het broedproces. Deze wordt gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve
producten en diensten en voor het trainen en begeleiden van broedmeesters.
Pas Reform, opgericht in 1919, heeft naast het hoofdkantoor in Zeddam en het distributiecentrum in
Doetinchem vestigingen in Zuid-Amerika, Oost-Europa, Midden-Oosten, Verenigde Staten en Azië. Het
bedrijf maakt onderdeel uit van het beursgenoteerde Hydratec.
Wat is jouw opdracht?
Afgelopen jaar heeft Pas Reform de gehele ICT-architectuur infrastructuur geanalyseerd en beschreven.
Hieruit is naar voren gekomen dat onze systemen nog beter kunnen worden beveiligd en dat er bij
medewerkers bewustwording moet worden gerealiseerd. Ook thema’s als veiligheidsbeleid,
digitalitseringstrends, cloud ontwikkelingen en beheer zijn hier van belang.
Voor deze opdracht lever je uiteindelijk een analyse van de systeembeveiliging op met daarbij
inzichtelijk beveiligingsrisico’s die we lopen (identify). Daarvoor zien we graag een advies of 		
implementieplan welke acties we moeten ondernemen om de beveiliging risico’s te verminderen of uit
te kunnen sluiten (protect). Vervolgens is het ook van belang om security problemen tijdig te
detecteren (detect) en een juiste reactie te geven (response). Voor al deze gebieden (Indentify, protect,
detect en response) ontwikkel jij een actieplan. Belangrijk hierbij is dat er rekening gehouden wordt
met alle tijdzones (we werken wereldwijd).
Hoe ga je dit aanpakken?
Er een vaste stagebegeleider in het bedrijf en zijn er meerdere werknemers met de juiste kennis
aanwezig.
Wat breng jij voor ons mee?
- Je bent proactief en zelfstandig;
- Je bent accuraat;
- Je neemt eigen initiatief;
- Je volgt de hbo ICT-architectuur of vergelijkbaar.
Wat krijg je ervoor terug?
- Leuke en leerzame meewerkstage voor circa 4-6 maanden;
- Stagevergoeding;
- Informele en gezellige sfeer;
- Interactie met andere stagiaires binnen Pas Reform en de innovatiehub.
Heb je interesse?
Neem contact op met Marjolein Jansen via telefoonnummer: 0314-659111 of stuur jouw motivatiebrief en cv naar stage@pasreform.com
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