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Security Tester
"Beweeg mee van veilig voelen naar veilig zijn"
Wij geloven dat Security een enabler is voor mens en maatschappij. Door Security te integreren in ALLE facetten, bewegen we van
veilig voelen naar veilig zijn. De mens is daarbij onmisbaar vanwege zijn vakmanschap, creativiteit en omdenken. In plaats van te
reageren op incidenten acteren wij vanuit een PaSS gedachte. (Pro-active Security Strategy). Kortom, wij zijn gericht op het
identificeren, verminderen en voorkomen van security-risico’s.
Onze NL Security Community is om dit moment sterk groeiende met al ruim 100 IT GRC consultants, IAM professionals, Ethical
Hackers en Security Intelligence analisten. Samen met 300 security professionals vanuit Sogeti Worldwide helpen wij onze klanten
met het integreren van Security in hun operatie, omdat we ervan zijn overtuigd dat onze klanten dan sneller, efficiënter en veiliger
hun business voeren. Met 3 SOC’s verspreid door Europa (Frankrijk, Luxemburg en Nederland) bedienen we hen met services op
het gebeid van Security Intelligence, Ethical Hacking, en Security consultancy.
Security Tester
Ben jij die enthousiaste en gepassioneerde creatieveling, die de web- en applicatie security van onze klanten blootlegt? Het
belangrijkste is jouw Hacker-mindset: het constant willen verbeteren van middelen maar ook jezelf en anderen. Het uitdragen van
hoe het anders/beter kan, het willen weten hoe (web)applicaties of infrastructuren nou precies werken en hoe je techniek, proces
en functionaliteit kan gebruiken waar het NIET voor bedoeld is. Jij werkt met tooling zoals Backtrack/KALI, Burpsuite, ZAP of
andere (open source) tools. Je hebt een passie voor security en je helpt mensen en bedrijven graag om hun awareness op dat vlak
te vergroten. Een kleine greep uit jouw werkzaamheden als Ethical Hacker: het uitvoeren van pentests, Threat Modelling, het
uitvoeren van risicoanalyses, het implementeren van SDLc, het bepalen van het niveau van beveiliging van (web) applicaties, het
reviewen van code, het implementeren van security oplossingen, en het begeleiden en trainen van ontwikkelaars op het gebied van
veilig code ontwikkelen.
Sogeti biedt jou.
Assignments waar jij met jouw kennis onze klanten op een veilige manier naar de Cloud helpt. Hun applicatielandschap
eenvoudiger en beheersbaar maakt door een goed ingericht SIEM, met behulp van marktleidende tooling. Daarnaast heb je binnen
Sogeti de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te certificeren via de Sogeti Academy oa; OSCP en OSCE, CEH of CISA,
CISM, CRISC maar ook relevante technische certificering (IBM, HP, Microsoft, Oracle, enzovoort) behoort tot de mogelijkheden.
Net zoals het bijwonen van (internationale) events en seminars: IBM Pulse, HITB, Sogeti SOC tour.
Last but not least: samen werken met een grote groep collega’s die gek zijn van hun vak. Of dat nu Security, Consultancy,
Development, Infrastructuur, Hightech of Testen is.
Durf jij mee te delen in het succes van de no. 1 dienstverlener in Nederland op het gebied van IT?
Wat kun je? Die vraag stelt ieder bedrijf dat op het punt staat iemand aan te nemen. Wie ben je? Die vraag stelt Sogeti meteen
daarna. We vinden het belangrijk dat je bij ons past. Vooral qua mentaliteit. Een professional van Sogeti is namelijk geen
gemiddelde professional. Het is er een met een aantal uitgesproken eigenschappen. Gedreven. Resultaatgericht. En niet snel
tevreden. Wat niet wil zeggen dat je nooit met hem of haar kunt lachen. Integendeel. Plezier hoort wat ons betreft net zo goed bij
werken. Maar we gaan op de eerste plaats voor de inhoud. Waarbij we altijd proberen de verwachtingen te overtreffen. Zo kennen
onze klanten ons. En zo kennen we elkaar.
Denk jij dat je slim genoeg bent voor ons? En durf jij het gesprek met ons aan? Solliciteer nu en wie weet word jij ook een Sogetist.

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.

