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Stagiair Informatiebeveiliging / Security Management 

Stagegegevens 

 Functie: stagiair Informatiebeveiliging en/of Security Management 

 Niveau: HBO/WO 

 Locatie: Rotterdam 

 Stageduur: conform opleiding 

 Start: doorlopend 
 
Introductie van Maasstad Ziekenhuis en stage-afdeling 
Informatiebeveiliging is een onderdeel van de afdeling informatiemanagement. We volgen nieuwe ontwikkelingen op de 
voet en faciliteren honderden applicaties en servers om de zorg voor de patiënt mogelijk te maken in de meest optimale 
vorm voor de zorgverleners. Het is onze taak de informatie van de patiënten en onze medewerkers zo veilig als mogelijk 
te beheren en te beheersen. 
 
Samen met de leden van het Kernteam Informatiemanagement zorg je ervoor dat de informatiebeveiliging van het 
Maasstad Ziekenhuis goed wordt geborgd. Vanaf jouw eerste stagedag maak je kennis met het werken in een 
dynamische omgeving. Geen dag is bij ons hetzelfde. Je krijgt verschillende taken en we geven je de kans om je te 
ontwikkelen. Je leert plannen, prioriteiten stellen, nee zeggen, fouten maken en fouten voorkomen. Op deze manier doe 
je een waardevolle ervaring op die bovendien een mooie aanvulling op je cv is. 
 
Jouw taken 

 ondersteunen bij de inrichting en bewaking van het ISMS en zorgen dat deze actueel blijft 

 opstellen van rapportages en maken van verschillende risicoanalyses 

 beveiligingsrisico's signaleren en leren escaleren binnen de organisatie 

 bijdrage leveren aan de totstandkoming van verwerkersovereenkomsten en de uitvoering van Privacy Impact 
Assessments (PIA's) 

 creëren van draagvlak voor het informatiebeveiligingsbeleid en stimuleren van privacy-bewustzijn door het 
hele ziekenhuis 

 
Jij 

 bent een student met geen of een beginnende kennis van informatiebeveiliging en privacy 

 bent toe aan een eerste stagestap in je carrière, of je wilt afstuderen in ons ziekenhuis 

 wilt leren in het opstellen, implementeren en onderhouden van managementsystemen op het gebied van 
informatiebeveiliging volgens (inter)nationale normen zoals ISO 27001, NEN 7510, etc., of 

 wilt leren in het implementeren van de privacywetgeving (AVG) in een ziekenhuis, of  

 helpt ons met de ontwikkeling van ons awareness programma 

 bent accuraat, doortastend, zelfverzekerd, representatief en je kunt goed zelfstandig werken 

 communiceert makkelijk en voelt je thuis in zowel een lerende als uitvoerende rol  

 beschikt over een gezonde dosis humor (onontbeerlijk binnen ons team!) 
 
Wij 

 zijn enthousiaste en ervaren stagebegeleiders binnen een topklinisch ziekenhuis 

 nemen en begeleiden jou graag in ons team 

 zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer; NS-station Lombardijen op loopafstand 

 bieden stagevergoedingen conform CAO Ziekenhuizen 

 vragen bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG) 
 
Meer weten? 
Voor meer informatie over deze stageplaats neem je contact op met Dennis Verschuuren, Information Security Officer 
Maasstad Ziekenhuis, telefoon 010 291 3685. 
 
Solliciteren? 
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar stagebureau@maasstadziekenhuis.nl Vermeld 
daarbij duidelijk in welke periode je stage loopt en op welke dagen dat is. 
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