Security Trainee
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Fulltime

Neem jij altijd het zekere voor het onzekere? Blijf jij geboeid door complexe security vraagstukken?
Behoor jij tot de groep fanatieke cybercrime guru’s en hobby hackers? Dan krijg jij nu de kans om
van jouw passie jouw professionele baan te maken als Security Trainee!
JOUW ROL
In het Security Traineeship staat de ontwikkeling van jouw expertise centraal. Jouw persoonlijke
opleidingstraject (denk aan: security monitoring, analyse en ontwerp) begint met de technische basis:
CCNA. Daarnaast zul je ook:
• Werkervaring opdoen bij één van onze partners op het gebied van Security. Het vervolg
hiervan hangt geheel af van welke kant jij op wilt binnen de security;
• Jouw opleidingstraject zelf invulling geven in samenwerking met ons. Dit gebeurt naast het
binnenslepen van de juiste titels en vakkennis;
• Samen met jouw persoonlijke coach ervoor zorgen dat jij jouw ontwikkeldoelen haalt. Dat
kan in de richting van consultancy, management of architectuur zijn.
WIJ ZIEN GRAAG
• Afgeronde wo- of hbo-opleiding in de richting van System & Network Engineering (of een
vergelijkbare opleiding);
• Je hebt een sterke affiniteit met security en/of netwerken;
• Je bent bereid 24x7 diensten te draaien;
• Je beschikt over goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
JIJ ONTVANGT
• Een maandsalaris op basis van een 40-urige werkweek, in overleg en afhankelijk van je
ervaring;
• Een coaching- en opleidingstraject met begeleiding door een persoonlijke coach;
• De mogelijkheden om certificaten te behalen, zoals CCNA, CCNP en CISSP;
• Een leaseauto of NS-Business Card, ook voor privégebruik;
• De aansluiting bij ons professionele netwerk dat bestaat uit een brede range van partners.
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REAGEREN?
Herken jij jezelf in het bovenstaande en wil je graag reageren? Neem dan contact op met Jeno
Farroukhi via 06-86845943 of jfarroukhi@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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