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Cyber Security Consultant
Werken als security consultant
Jij vindt digitale veiligheid essentieel en zoekt graag uit hoe je organisaties en systemen veiliger maakt. Met jouw
vermogen tot kritisch analyseren spoor jij kinken in de kabel op en verhelpt deze in een oogwenk. Jouw creatieve
kwaliteiten komen hierbij goed van pas, net als jouw proactieve instelling: ‘het is goed, maar hoe kan het nog beter?’ Dit
vakmanschap in combinatie met jouw mentaliteit maken jou een Cybersecurity Consultant zoals Sogeti ze graag in dienst
heeft!
Als Consultant til jij Sogeti’s cybersecurity-diensten naar een hoger niveau. Je gaat op projectbasis of gedetacheerd aan
de slag bij verschillende organisaties. Hier geef je en implementeer je adviezen. Jij zet ‘veilig voelen’ om in ‘veilig zijn’.
Om die klus te klaren maak jij gebruik van je kennis van IT GRC, PIA, AVG en Risk. Ook werk je met de markt leidende
tooling die Sogeti jou biedt.
Sogeti biedt jou…
Jij staat open om jezelf te ontwikkelen en nóg meer te leren over alles wat met cybersecurity te maken heeft. Sogeti biedt
je hier ruime mogelijkheden voor. Zo kun je certificeringen halen, maar ook nuttige trainingen volgen en inspirerende
technische meetings bijwonen. Naast persoonlijke ontwikkeling wordt ook gezelligheid op de werkvloer gestimuleerd.
Sluit jij aan bij een van Sogeti’s gezellige bedrijfsuitjes- of feesten?!
Wie ben jij?
Jij bent een creatieve (self) selling consultant met goede ideeën op het gebied van cybersecurity. Jij neemt graag het
initiatief in een project, maar bent ook een luisterend oor voor collega en klant. Jij weet alles van governance, risk en
compliancy en weet dit te vertalen naar je dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast heb jij een technische opleiding
afgerond op hbo- of wo-niveau en relevante certificeringen zoals CISSP, CISM, CIPP en CISA.
Over Sogeti
Sogeti is een ambitieus bedrijf met een goede, informele werksfeer. Kom je bij Sogeti werken? Dan kun je rekenen op
honderden collega’s die niet alleen klaarstaan om klanten te helpen, maar ook hun collega’s graag een helpende hand
bieden om tot een topresultaat te komen. Sogetisten gaan niet alleen voor goede resultaten, maar ook voor lol tijdens het
werk. Deze snelgroeiende groep collega’s krijgt energie van hun vak en dat merk je op de werkvloer. Sogeti is een fijne
werkgever en dé plek om je kwaliteiten te ontwikkelen.
Zorg jij voor een veilige digitale wereld als Cybersecurity Consultant? Solliciteer direct!
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.

