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VACATURE 
IT & Security Officer BeNe 

Date: 24 april 2019 
Business Line: 
Position: 

Staff Netherlands 
IT & Security Officer (1,00 FTE) 

  
BNP Paribas Leasing Solutions 
BNP Paribas Leasing Solutions is een belangrijke speler op de Nederlandse en Belgische zakelijke 
vendor leasemarkt en wij zijn onderdeel van de BNP Paribas Group. BNP Paribas Leasing Solutions 
richt zich op financiële- en operationele lease activiteiten van kapitaalgoederen met lokale en 
internationale partners. Wij zijn een internationaal opererend bedrijf met nauw samenwerkende 
vestigingen.  
 

Functie 
Voor onze IT afdeling zijn wij op zoek naar een IT & Security Officer met ervaring in support en 
development. Je neemt de Security rol van België en Nederland op je, bent bekend met IT procedures en 
helpt mee deze verder uit te breiden en te implementeren. Daarnaast heb je regelmatig contact met zowel 
onze Franse IT collega’s als ook de lokale IT afdelingen van Nederland en België en hun eindgebruikers. 

 
Welke uitdagingen heb je als IT & Security Officer Bene. 

 
• Dagelijkse support aan eindgebruikers 

o Ticket management in BMC Remedy 
o Het ondersteunen van lokale toepassingen 
o Beheer van gebruikers en groepen in Active Directory 

 
• Het beheer en onderhoud van de IT infrastructuur  

o Back-up en replicatie met behulp van Veaam 
o Virtualisatie met behulp van Vmware 
o Beheer van SQL-databases 
o Ontwikkelen van workflow op Sharepoint 

 
• Ontwerp, genereren en onderhouden van rapporten in BI-Power 

o Het maken van dataflows en het importeren van gegevens met behulp van SSIS 
o Maken en automatiseren van Power BI-rapporten 

 
• Uitvoeren van de rol van Information Security Officer 

o Het implementeren van beveiligingsupdates 
o Beheren van Anti-virus  
o Aanspreekpunt voor alle security vragen 

 
Vereiste kennis en ervaring 

 
• Minimaal MBO nivo 4 maar bij voorkeur HBO niveau ( richting Microsoft Certified engineer) 

• Een aantal jaren relevante ervaring in Cybersecurity / Network management  

• Je combineert klantvriendelijkheid met een passie voor IT 

• Je bent goed georganiseerd en in staat om prioriteiten te stellen 

• Je hebt uitstekende communicatieve en probleemoplossende vaardigheden 

• Je werkt nauwkeurig en volgens schema naar uw doelen en deadlines 
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• Naast Nederlands, beheersing van Engels in woord en geschrift, beheersing van de Franse taal 
heeft een voorkeur 

• Een pro actieve werkhouding en in staat om volledig zelfstandig te werken 

• Bereidheid tot reizen 

 
Wat kun je van ons verwachten 
 

• stabiliteit als onderdeel van de BNP Paribas Group 

• sterke marktpositie en duurzame relaties 

• een veelheid aan oplossingen en diensten om te willen innoveren 

• open en ondernemende bedrijfscultuur 

• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• een goede werksfeer waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling 

 
Je bent net als alle BNP Paribas collega’s in staat om volledig digitaal te werken 

 
 

Overig: 

Voor nadere informatie kun je terecht bij Rob Schreuder, HR Manager BNP Paribas Leasing 
Solutions Nederland, tel. +31 (0) 73 - 63 99 407.  
 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Michael de Wolf, Head 
of IT Bene BNP Paribas Leasing solutions België, tel +32 (2) 2506 0208. 
 
Een schriftelijke sollicitatie met CV (of per mail) kun je t/m 14 mei 2019 sturen naar;  
 
• Postbus 2375, 5202 CJ, ’s-Hertogenbosch (ter attentie van Rob Schreuder) 

• Of e-mail naar :   rob.schreuder@bnpparibas.com  

 
 

    De sollicitatiegesprekken vinden op korte termijn plaats 
 
 
 
 


