HippoLine breidt uit. Wij zijn op zoek naar:

Technisch Schrijver/ Documentalist
IT-processen en -beveiliging
32 – 40 uur (stage- of ervaringsplaats)
Functieomschrijving
Wij maken van domme data slimme informatie, maar onze processen, systemen en
beveiliging moeten nauwkeurig worden vastgelegd. Wij zoeken aanstormend talent (m/v).
Iemand met affiniteit met techniek, oog voor detail en een uitstekende pen. Wij maken
gebruik van een datawarehouse omgeving met ETL-processen en werken in een hosted
server omgeving. Wat een netwerk is en wat we bedoelen met autorisatiebeheer, dat
hoeven we jou niet uit te leggen. Je schrikt ook niet van termen als firewalls (iptables), vpn
tunnels (ipsec).
Onze wensen
•
•
•
•
•
•

Je volgt een technische, economische of bedrijfskundige opleiding (HBO of WO).
Je bent gedreven om processen te begrijpen en te beschrijven.
Ervaring met ISO 27001 of ISAE 3402 is een pré.
Je communiceert helder en duidelijk (met je collega’s).
Je laat je in een dynamische omgeving niet snel van de wijs brengen.
Je beheerst het Nederlands en Engelse taal.

Wij bieden
Wij hebben specialisten in huis die je coachen en begeleiden. Naast marktconforme
stagevergoeding ontvang je een laptop en telefoon van de zaak. Daarnaast bieden we je
professionele en persoonlijke vrijheid en groei in een informele en collegiale, jonge
werkomgeving. We zijn flexibel wat betreft werktijden en -locatie (thuis of op kantoor).

Over HippoLine
HippoLine BV heeft als BI-specialist vanaf 2008 een bijzondere positie opgebouwd in de
financiële en hypothecaire sector, de woningmarkt en de gezondheidszorg. Wij schrikken
niet van lastige data en werken met technologieën als machine learning en artificial
intelligence. Meer over onze aanpak kun je vinden op de website: www.hippoline.nl

Voor meer informatie over deze functie of om te solliciteren kun je contact opnemen met
Mirjam van Kooten - mirjam@hippoline.nl of 0182-820398.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

