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Beste veiligheidskundige

Cyber Security Event 2016

Via deze nieuwsbrief houden wij je
graag op de hoogte van het laatste
veiligheidsnieuws, relevante vacatures
en interessante activiteiten van de
stichting Alumni Integrale Veiligheid.
Meer informatie over de stichting en
haar activiteiten vind je op onze
website:
www.alumniintegraleveiligheid.nl

Agenda
27 en 28 oktober 2016
Interationale excursie
Contraterrorisme,
Brussel
3, 10, 17, 24 november, 1, 8 en 15
december 2016
Opleiding beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid,
Utrecht
10 november 2016
Masterclass BRZO voor bedrijfsleiding,
Utrecht
29 november 2016
Cyber Security Event,
Den Haag
7 december 2016
Congres Veiligheid bij Evenementen,
Den Haag
22 december 2016
Congres Werken aan weerbaarheid,
’s-Hertogenbosch
12, 19, 26 januari, 2, 9 en 16 februari
2017
Opleiding Fire Safety Manager,
Harderwijk

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Heb je interesse in cyber security vraagstukken? Dan is dit echts iets voor
jou! Op 29 november 2016 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en
Overheid (partner van AIV) het Cyber Security Event op The Hague Security
Delta Campus in Den Haag. Ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij
de overheid, in de wetenschap en het bedrijfsleven komen samen om
kennis en ervaringen uit te wisselen over cyber security en de aanpak van
cybercrime en datalekken. Meer informatie over programma van het Cyber
Security Event is te vinden op www.sbo.nl/cybersecurity.
Speciaal voor gevorderde studenten Integrale Veiligheid wordt er tijdens
het Cyber Security Event een (gratis) side event georganiseerd op The Hague
Security Delta Campus door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in
samenwerking met het programma Human Capital van de stichting HSD. Op
dit side event ga je als aanstormend talent aan de slag met een cyber
security Challenge, krijg je inzicht in de laatste ontwikkelingen door
presentaties van experts op het Cyber Security Event (via een live
verbinding) en ontmoet je jouw mogelijke toekomstige werkgever in cyber
security. Dit is dan ook hét event als je op zoek bent naar een interessante
stage of je oriënteert op een mogelijke baan in cyber security.
Wil je hier ook bij zijn? Stuur dan een email met motivatie waarom jij hier
bij moet zijn naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl. Vanwege het beperkte
aantal plaatsen worden alleen studenten Integrale Veiligheid met
aantoonbare affiniteit met cyber security toegelaten tot het side event.
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Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Internationale excursie Straatsburg

Geinteresseerd in internationale veiligheidsvraagstukken? Dan is dit echt
iets voor jou. Op 2 en 3 maart 2017 organiseert het Centrum voor
Studiereizen (partner van stichting AIV) een internationale excursie naar
Straatsburg, waarbij o.a. een bezoek wordt gebracht aan het Europees
Parlement, de Raad van Europa, het Hof voor de Rechten van de Mens en
het Eurocorps.
Meer informatie over het programma van de internationale excursie en
aanmelden vind je hier.

Vacatures

Veiligheidsprofessional, Visser & Smit Hanab
Coördinator integrale veiligheid, Gemeente Edam-Volendam
Bestuurlijk beleidsmedewerker regionale veiligheid, Gemeente Den Haag
Stagiair Integrale Veiligheidskunde, Gemeente Oestgeest
SHE Coördinator, Nature’s Pride
Projectmanager Waterveiligheid, Sweco
Adviseur Veiligheid, Gemeente Lansingerland
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Congres Werken aan weerbaarheid

Op 22 december 2016 organiseert het Expertisecentrum Veiligheid van de
Avans Hogeschool ondersteund door de stichting Alumni Integrale
Veiligheid het congres Werken aan weerbaarheid. Het Expertisecentrum
Veiligheid richt zich op maatschappelijke veiligheid. Weerbaarheid is hierbij
een belangrijk thema. Meld je hier (gratis) aan voor het congres.

Blog: Prinsjesdag: wat zijn de
veiligheidsplannen van de regering?

Wat zijn de plannen van de regering op het terrein van veiligheid voor het
komende jaar? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (partner van
AIV) zette de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van veiligheid voor
je op een rij. Lees de blog hier verder.

Internationale excursie Brussel
radicalisering en (contra)terrorisme

Geinteresseerd in (contra)terrorisme in een internationaal perspectief? Dan
is dit echt iets voor jou. Op 27 en 28 oktober 2016 organiseert het Centrum
voor Studiereizen (partner van stichting AIV) een internationale excursie
over radicalisering en (contra)terrorisme naar Brussel, waarbij o.a. een
bezoek wordt gebracht aan de NAVO, het Europees Parlement, de Raad van
Europa, de dienst voor Extern Optreden en het Parlementarium.
Meer informatie over het programma van de internationale excursie en
aanmelden vind je hier.

