Outforce er en succesfuld IT virksomhed med fokus på IT-infrastruktur, hosting og outsourcing.
En overvejende del af vores ydelser leveres fra egne high-end datacentre i Middelfart, som til
dagligt betjener knap 10.000 brugere, fordelt på 6 kontinenter.

Information Security Officer

Vil du sikre fortsat fokus på informationssikkerhed i Outforce?
Som led i en strategisk opprioritering af området søger vi
en stærk profil, der vil være ankerpunkt for IT sikkerhed i
bred forstand.
Du bliver ansvarlig for den samlede informationssikker
hed i Outforce – både internt og for kundernes data som
beskrevet i ISO27001/2, herunder politikker, fysisk sikring,
rollebaseret adgang til systemer m.m. Envidere bliver du
omdrejningspunkt i den fortsatte forberedelse på GDPR
og etablering af et velfungerende ISMS.
En vigtig opgave bliver at etablere en styret tilgang til
risiko og compliance i tæt samarbejde med de linje
ansvarlige chefer, samt herunder proaktivt at anbefale
tilstrækkelige forbedringstiltag med udgangspunkt i
accepterede risikoniveauer.
Du skal være forretningsorienteret og kunne omsætte
såvel forretnings- som lovgivningskrav til processer og
retningslinjer, der fungerer effektivt i en travl hverdag.
Du skal mestre tværgående samarbejde og kunne skabe
konstruktive relationer på alle niveauer, internt som
eksternt.
Du skal være analytisk og kunne sammenstille forskellig
artede informationer, se dem i nye sammenhænge og
omsætte til handling. Endelig skal du være visionær,
nysgerrig og kunne udfordre gældende praksis – dog altid
med forståelse for de forretningsmæssige hensyn.

Ansvar og opgaver:
n Udvikling og styrkelse af indsatserne på informations
sikkerhedsområdet.

n Udarbejdelse og vedligeholdelse af IT-sikkerhedspolitik
ker og afledte sikkerhedsbestemmelser.
n Intern audit på implementeret praksis.
n Kontaktperson ved uafhængig IT sikkerheds revision.

Vi forventer, at du:
n Har en relevant baggrund inden for IT, gerne suppleret
n
n
n
n
n

med en uddannelse eller certificeringer inden for infor
mationssikkerhed.
Har minimum tre års erfaring med informations
sikkerhed.
Har styr på de regler, som regulerer omgang med data.
Er nysgerrig og har interesse for nye teknologier samt
deres muligheder og risici.
Har et højt ambitionsniveau (fagligt og personligt).
Kommunikerer præcist skriftligt såvel som mundtligt.

Vi tilbyder et spændende job med mulighed for at drive en
strategisk vigtig forandrings- og udviklingsproces. Du får
engagerede kolleger, der trives i et uhøjtideligt arbejdsmil
jø med højt til loftet. Endvidere får du et stort ansvar i en
profileret rolle på et område med strategisk, politisk og
offentlig bevågenhed – hvor du skal spille en central rolle i
at definere og præge Outforce’s sikkerhedsarbejde.

Spørgsmål til stillingen rettes til Operations Manager Kim Dalsgaard på 60 37 67 05.
Send venligst din ansøgning og CV snarest til hr@outforce.dk
 IT holding er et holding selskab for Outforce, MindZet og it-Craft..

De tre selskaber har samlet set 69 ansatte og en omsætning på ca. 100 mio. kr.
IT-Holding er en del af Danmarks fjerdestørste virksomhed, den verdensomspændende
USTC-gruppe - United Shipping & Trading Company med pt. 1575 ansatte world wide og
en omsætning på ca. 45 milliarder.

It’s how we do IT
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