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Identity & Access Management Consultant
Werken als Consultant in een security omgeving
Provisioning, Delegation, IAM Architectuur en RBAC. Deze begrippen doen bij jou direct een belletje rinkelen. Een vrolijk
belletje welteverstaan, want dit zijn zaken waarmee jij uit de voeten kunt om de beweging naar de Cloud veilig te stellen.
Want ‘veilig voelen’ omzetten in ‘veilig zijn’ is jouw doel.
Als IAM Consultant weet jij precies hoe je data toegankelijk houdt en tegelijkertijd veiligstelt. Om dit te realiseren houd je
je bezig met het in kaart brengen van data, personen en toegang, waarbij je het belangrijk vindt om zeggenschap te
houden over eigen identiteit en data (waaronder GDPR). Daarnaast zorg je dat data veilig uitgewisseld kan worden, ook
wanneer een BYOD-principe als Cloud, Mobile of Internet of Things wordt gebruikt.
Sogeti biedt jou…
…een werkplek met een goede sfeer, enthousiaste collega’s en veel ruimte voor eigen initiatief. Ook aan mogelijkheden
om je kennis te verrijken schort het niet. Zo worden er trainingen en opleidingen aangeboden waarmee jij certificering
kunt halen op jouw vakgebied, maar ook technische meetings en evenementen. Daarnaast biedt Sogeti jou de kans om
te werken vanuit een Pro-active Security Strategy (PaSS) en wordt jouw werk nog interessanter met de markt leidende
tooling waar je gebruik van kan maken.
Wie ben jij?
Jij hebt een technische opleiding op hbo- of wo-niveau afgerond en certificeringen als CISSY. Je kunt niet wachten om je
aan te sluiten bij een groot en internationaal team dat zich bezighoudt met cybersecurity. In de rol van (self) selling
consultant heb jij inzicht in het grotere geheel waarin IAM hand in hand gaat met Awareness, Ethical hacking,
Crisismanagementen Riskmanagement. Jij bent groot voorstander van het delen van deze kennis, zowel met je collega’s
als met klanten. Je ervaring, creativiteit en gedrevenheid is wat opdrachtgevers aan jou waarderen.
Over Sogeti
Sogeti is een ambitieus bedrijf met een goede, informele werksfeer. Kom je bij Sogeti werken? Dan kun je rekenen op
ervaren collega’s die graag hun kennis met je willen delen. Een Sogetist is gedreven, resultaatgericht en flexibel. Maar er
is ook ruimte voor een grapje en Sogeti investeert ruim in een goede werksfeer. Het resultaat? Bedrijfsfeesten, gezellige
bijeenkomsten en veel collega’s die elkaar ook buiten het werk om weten te vinden.

Waar kom je te werken
Je opdrachten worden vaak bij de klant in huis uitgevoerd. Daarnaast heeft Sogeti kantoren in Amersfoort, Vianen,
Amsterdam, Capelle aan den Ijssel, Eindhoven en Groningen.
Herken jij je in de beschrijving van een Sogetist? En heb jij die niet-aflatende passie voor cybersecurity? Solliciteer snel
op de functie van IAM Consultant!
Vragen over werken bij Sogeti? Neem contact op met onze recruiters via: sollicitatie@sogeti.com of bel naar: +31 (0) 886
606 600. Wil je direct solliciteren op deze baan? Ga dan naar de sollicitatie pagina op sogeti.nl.

