IT Security & Data Protection Officer
I. Algemeen
a. Functie: IT Security & Data Protection Officer
b. Classificatie Assuralia: IT 26
c. Rapporteert aan: General Secretary
d. Inhoud van de functie:
 het beleid en de regels inzake veiligheid doen naleven
 de preventie bevorderen in het kader van de activiteiten in verband met de SI van
BNP Paribas Cardif;
 de prestatie verbeteren en de kosten voor veiligheidsvoorzieningen optimaliseren;
II. Resultatendomeinen
a. Verantwoordelijkheden
Security Officer
 organiseren, coördineren en herzien van het sturingsmechanisme, de uitvoering
ervan opvolgen teneinde de sturingsmechanismen te optimaliseren/verbeteren en
opstellen van plannen voor remediëring/aanpassing indien nodig.
 instellen van de mechanismen voor controle en aanreiken van gegevens voor het
rapporteermechanisme
(overeenkomstig het geleverde kader, evenals de modaliteiten voor het
verzamelen, analyseren en consolideren van de indicatoren).
 zoeken naar mogelijke onderlinge verdelingen en aansturen van activiteiten voor
continue verbetering.
 identificeren van aanpassingen, aan te brengen aan het beleid (charters, regels,
normen, methodes …) in het licht van de wettelijke specificiteiten en lokale
reglementeringen (afhankelijk van eventueel striktere of specifiekere
reglementaire of operationele vereisten, … en van de bedrijfs- en commerciële
uitdagingen).
 identificeren van de activa (SI-middelen, vakprocessen, ...) die geclassificeerd
moeten worden en hun ‘eigenaar’ en ze regelmatig actualiseren.
 evalueren van het blootstellingsniveau voor het vak (cartografie van risico’s) en
voorstellen van strategieën om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken
en ondersteuning bieden voor het uitwerken van plannen voor risicobehandeling
en/of
plannen inzake conformiteit met het beleid.

 zorgen voor de follow-up van non-conformiteiten, vastgesteld in het kader van de
permanente en periodieke controleactiviteiten, alsook aanbevelingen van de IG en
toepassen van de hem toegewezen aanbevelingen van de IG.
 deelnemen aan de uitvoering van permanente controleplannen in het kader van het
door 2OPC toegepaste mechanisme in samenwerking met de verantwoordelijken
van de afdelingen. Uitvoeren van de eerstelijnscontroles op de processen waarvan
hij eigenaar is
 gegevens aanreiken voor het rapporteringsmechanisme van Cardif België en
regelmatig informeren van de betrokken verantwoordelijken
 gegevens verzamelen voor het ramen van werkings- en investeringsuitgaven.
 bijdragen aan de toepassing van de maatregelen in de operationele processen en
aan de integratie van veiligheid/continuïteit in de projecten/contracten.
 controleren of de koers, ingeslagen in het kader van projecten/contracten, geen
grote risico’s oplevert en coherent is.
 indien nodig de rol opnemen van hoofd-MOA of afgevaardigde voor
projecten/contracten met sterke veiligheids-/continuïteitscomponenten.
 meewerken aan het opstellen en updaten van evacuatie- en
repatriëringsprocedures voor het personeel volgens modellen, gestuurd door de
Facilities officer.
 coördineren van het ‘beheer van alarmen en incidenten’ die voorkomen in het
eigen activiteitengebied
 deelnemen aan de toepassing en uitvoering van regelmatige oefeningen in het
kader van de instandhouding van de operationele toestand.
 bijdragen aan de activiteiten inzake bewustmaking/opleiding/professionalisering.
 identificeren van de nieuwe dreigingen en kwetsbaarheden, alsook de nieuw
geïnventariseerde aanvallen en incidenten.
Data Protection
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b. Menselijk kapitaal
 op eigen initiatief deelnemen aan een permanent opleidingsplan na overleg met de
verantwoordelijke voor de opleiding of de onderneming.
c. Samenwerking
 waarborgen en behouden van de samenwerking binnen het (de) team(s) en tussen
de eigen teams en die van andere afdelingen en eventueel van het centraal bureau
of van andere ondernemingen in de groep.
III. Profiel





master of Bachelor in IT
ten minste 3 jaar ervaring
mondelinge en schriftelijke communicatie in het Engels
kennis van de normen en standaarden inzake veiligheid/continuïteit en kennis van
functionele architectuur

 kennis van de verzekeringssector
 kunnen evalueren van een veiligheids-/weerstandsniveau en kunnen uitvoeren van
een risico-/impactanalyse
 zowel zelfstandig als in team/transversaal kunnen werken en een netwerk van
spelers kunnen coördineren
 voorrang geven aan knelpunten en blijk geven van flexibiliteit
 respecteren van procedures, methodologieën en leefregels van de directie
 methodisch en ordelijk werken, nauwgezet en precies uitvoeren van de opdrachten
 lucide blijven in het geval van urgenties, onvoorziene omstandigheden en delicate
situaties
 initiatief tonen
 informatie kunnen geven aan de juiste niveaus (rapportering)
 kennis van de methodologie voor projectbeheer
 ontwikkelen en onderhouden van een professioneel netwerk
 formuleren van hypotheses en/of uitwerken van scenario’s
 het werk van anderen en/of het eigen werk controleren, daarna
correctieve/preventieve maatregelen uitwerken
 synthetisch en overtuigend zijn en kunnen onderhandelen

