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Steekwoorden

ERP | Oracle | Pentesten | Auditing Algoritmen| Docker/ Kubernetes

Diverse opdrachten bij ADR:

Bij de Auditdienst Rijk (ADR) worden doorlopend IT-audits uitgevoerd, waarmee jij kunt bijdragen aan betrouwbaarheid en  
veiligheid van IT-systemen. Er is dus van alles te doen! ADR zoekt alleen afstudeerders die in ieder geval wat technische skills  
hebben, én de vertaalslag naar de ‘business´ snappen. Denk bijvoorbeeld aan:
• Inrichtichen ERP-systeem: Hoe kan de inrichting van het ERP pakket Exact worden geaudit? Welke instellingen zijn hierbij  

van belang en hoe kun je deze controleren?
• Procesanalyse Oracle: Wat zijn de specifieke risico's voor verschillende processen (bv. inkoop) in Oracle? Opdracht met link  

met financial audit
• Externe cloudproviders: Waar liggen de risico's bij het gebruik van externe cloudproviders zoals AWS/Azure en welke tools  

zijn er beschikbaar om een cloud veilig in te richten? Technische affiniteit noodzakelijk
• Docker/Kubernetes: Waar liggen de risico's bij het gebruik van containers zoals Docker of Kubernetes en hoe kan life cycle  

management, patching of accessmanagement worden geaudit? Technische affiniteit noodzakelijk
• Pentesten: Onderzoek naar het gebruik van security headers. Is de Rijksoverheid complaint? zie als voorbeeld internet.nl of  

faalkaart.nl  Pentestkennis noodzakelijk
• Pentesten: Mobiele apps pentesten. Wat is hiervoor nodig en hoe kun je dit aanpakken? Pentestkennis noodzakelijk
• Auditing van Algoritmen: Binnen de overheid wordt op veel plekken gebruik gemaakt van het algoritmen voor het  

geautomatiseerd nemen van beslissingen. Hoe kunnen deze algoritmen worden gecontroleerd? Welke ontwikkelingen zijn  
er op dit onderwerp?

Geen geschikte opdracht in de lijst? Als jij (en wij) denkt dat de Auditdienst Rijk bij je past, stellen we samen met jou een  
interessante opdracht samen afhankelijk van jouw opleiding, ervaring en interesses.
De stagiairs moeten voor deze stages communicatief en schriftelijk vaardig zijn. Leuk om te weten: als je je stage goed  
volbrengt biedt de ADR aansluitend interessante mogelijkheden voor een traineeship ofstartersfunctie!
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