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Information Security Analyst (SIEM Consultant)
"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 Monitoring Analist.
Wij zoeken een analist met hacker mindset die liever wil voorkomen dan genezen of ben je al een Security Information & Event
Management Analist die zijn sporen heeft verdiend met implementaties van Arcsight en/of Qradar. Dat betekent dat jij als geen
ander weet hoe een SIEM zijn waarde kan bewijzen. En dat ondersteun je met relevante technische ervaring, maar ook met kennis
van de business van de klant.
Herken jij je in onderstaande competenties?
·
Het implementeren van SIEM oplossingen
·
Netwerk beveiliging
·
Applicatie beveiliging
·
Scripten van connectoren en schrijven van logparsers
Of ben jij meer van de vertaalslag naar de business?
·
Analyses van de Business van onze klanten
·
Analyses van SIEM alerts, data, events, rules
·
Business risico analyses, use cases, abuse cases
Maar je denkt ten alle tijde aan constante herijking van het SIEM, en het aanpassen ervan zodat het de business van onze klanten
enabled. Dan ben jij degene die we zoeken!
Sogeti biedt jou.
Assignments waar je 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. CISA, CISM, CRISC maar ook relevante
technische certificering (IBM, HP, Microsoft, Oracle, enzovoort) behoort tot de mogelijkheden.
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.
Selectie.
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.
Stuur je sollicitatie en motivatie naar sollicitatie@sogeti.com

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.

