Junior Cyber Security Engineer
hbo / wo

|

Voltijd

Vind jij het ook niet vanzelfsprekend dat je veilig kan internetbankieren? Ben jij altijd al geïnteresseerd
geweest in manieren om beveiliging te omzeilen? Werk jij graag met de meest moderne en geavanceerde
monitoring- en security tools? Dan is deze vacature iets voor jou!
JOUW ROL
Als Cyber Security Engineer ben je bekend met de vakgebieden Cyber Security, Threat Intelligence,
Vulnerability Management, Cybercrime en Security Information and Event Management (SIEM). Je
bent hierin onderdeel van het team dat opereert vanuit het Control & Security Center, het centraal
expertise centrum binnen de organisatie. Daarnaast zul jij je ook bezig houden met het volgende:
•
•
•
•
•

Je maakt gedetailleerde analyses en stelt dossiers op van verstoringen -en security
incidenten;
Je gaat security scenario’s opstellen en optimaliseren;
Je realiseert verbeteringen in de security tools;
Je voert penetratie testen uit op de technische infrastructuur;
Je houdt jezelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cybercrime.

WIJ ZIEN GRAAG
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde hbo / wo studie, bij voorkeur met een richting in Security;
Je hebt kennis en ervaring met ICT Beheer;
Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkeling m.b.t. Cyber Security;
Je vindt het belangrijk dat de dienstverlening te allen tijde ongestoord en veilig wordt
geleverd;
Je bent analytisch sterk, beschikt over een gezonde dosis lef en bent stressbestendig;
Je bent daadkrachtig, initiatiefrijk en communicatief vaardig;
Je bent flexibel in de rooster- en stand-by bezetting.

JIJ KRIJGT
•
•
•
•
•

Een maandsalaris, in overleg, op basis van een 40-urige werkweek, afhankelijk van je ervaring;
Een informele organisatie gericht op groei en eigen verantwoordelijkheid;
De mogelijkheid om certificaten te halen, zoals CISSP, OSCP, CISM, SSCP, etc.;
Een leaseauto of NS-Business Card;
Een coachings- en opleidingstraject met begeleiding door een persoonlijke coach.
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REAGEREN
Herken jij jezelf in het bovenstaande en wil je graag reageren? Neem dan contact op met Siem van
Eijndhoven via 06-86881839 of svaneijndhoven@inwork.nl.

Tot snel!
__________________________________________________________________________
OVER INWORK
InWork is sinds 2006 de zakelijke dienstverlener binnen de IT en techniek. Onze corebusiness is het vinden
en verbinden van Professionals. Wij werven enthousiaste Professionals en helpen ambities waar te maken.
Dit doen wij door opleidingen, trainingen en persoonlijke coaching te bieden die aansluiten bij het gewenste
groeipad. Daarnaast hebben wij uitdagende projecten bij interessante opdrachtgevers.
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