
Over het BMC-traineeship
Data, Informatieveiligheid en Privacy
Duur: 24 maanden

Wat heeft BMC jou te bieden?
Data en Dienstverlening start in het najaar met het traineeship Data, Informatieveiligheid
en Privacy. Binnen dit traineeship verrijk jij jouw kennis op het gebied van Data,
Informatieveiligheid en Privacy. Dit doe je zowel in de praktijk als tijdens onze trainingen.

Het opleidingsprogramma
Samen met jouw collega-trainees volg je trainingen, waarbij er aandacht is voor het
ontwikkelen van competenties (zoals ondernemerschap, digitaal werken,
schrijfvaardigheden en presenteren) en het opdoen van inhoudelijke kennis op het gebied
van Data, Privacy en Informatieveiligheid.
In twee jaar krijg je, in de combinatie van workshops, studiemateriaal en concrete
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, een helder beeld van het werken voor BMC bij onze
opdrachtgevers in de publieke sector. Gedurende het hele programma word je intensief
begeleid door onze ontwikkelmanager. Daarnaast krijgt elke trainee een buddy in de vorm
van een ervaren adviseur op wie je kan terugvallen.

In de praktijk
Naast de trainingen ga je ook actief aan de slag met opdrachten in de praktijk, bij
verschillende opdrachtgevers in de publieke sector (merendeels binnen gemeenten, maar
ook ministeries, onderwijs en zorg behoren tot de mogelijkheden).

Op het gebied van Data kun je bijvoorbeeld denken aan het bouwen van dashboards en
prognosemodellen voor gemeenten. Op basis hiervan kunnen de uitgaven aan jeugdhulp
voor de komenden jaren worden voorspeld of het aantal gasloze huizen worden gemonitord.
Bij Privacy opdrachten ondersteun je een senior adviseur / managing consultant bij het
uitvoeren van een DPIA’s (Data Protection Impact Assessment) of werk je mee aan
juridische vraagstukken rondom de AVG.
Het opstellen van een Informatieveiligheidsbeleid of BIO (Baseline Informatiebeveiliging
Overheid) scan, waarbij je onderzoekt in hoeverre de gemeente voldoet aan de eisen van de
BIO, zijn voorbeelden van opdrachten in de richting van Informatieveiligheid.
Door verschillende opdrachten uit te voeren, krijg je de kans om te ervaren welke functies
en welke richting echt bij jou past.

Traineeship indeling
Het traineeship duurt 2 jaar en is verdeeld in 3 blokken van 8 maanden. In het eerste jaar
ben je gemiddeld 4 dagen in de praktijk bezig en één dag met je opleiding. Om zoveel
mogelijk praktijkervaring op te kunnen doen, wordt er ook van je verwacht dat je trainingen
in de avonduren volgt. In het tweede jaar kun je kiezen voor een uitstroomprofiel, in de
richting van Data, Privacy of Informatieveiligheid. Op deze manier kun je het traineeship
volledig laten aansluiten bij jouw wensen en talenten.
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Functie eisen
Je hebt een HBO/WO diploma op zak op het gebied van Bedrijfskundige Informatica,
Rechten, Data Science, Bestuurskunde of een vergelijkbare studie. Daarnaast ben je recent
of bijna afgestudeerd en ben jij op zoek naar een plek om jezelf snel te ontwikkelen na je
studie.

Meer informatie & contact
Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kun je contact
opnemen met Recruitment Consultant Diana Ouwehand van Data en Dienstverlening via
06 - 22 86 80 62 of diana.ouwehand@bmc.nl.
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