Security Consultant
Geef jij graag advies en kun je je professionele mening goed verwoorden en anderen overtuigen? Ken
jij je vak, maar ben je flexibel en denk je mee met de klant? Kom dan kennismaken!
Als Security Consultant adviseer je een grote verscheidenheid aan organisaties over de technische kant
van security voor IT omgevingen. Een greep uit de werkzaamheden:
o
o
o
o
o

Voorstellen van technische oplossingen voor security landschappen voor organisaties;
Coördineren en/of uitvoeren van vulnerability assessments, PEN-tests en netwerkanalyses;
Uitvoeren van analyses op ‘kroonjuwelen’ van een organisatie, risico’s en de opzet, inrichting en
werking van (technische) maatregelen;
Coördinatie, analyse, implementatie en inrichting van technische (cyber security) diensten;
Mee opzetten en leveren van (cyber) security dienstverlening.

Sta jij stevig in je schoenen en beschik je over een gezonde dosis overtuigingskracht? Ben je flexibel en denk
je vooral ook mee met de klant? Wil jij graag van waarde zijn en heb je oog voor detail? Heb je inzicht in
processen/ procedures en weet je ook overzicht te bewaren en dit te vertalen naar passende oplossingen?
Kun je goed prioriteren en herken jij kansen en risico’s? Dan is werken bij Cuccibu wellicht iets voor jou!

Cuccibu
Cuccibu is een jonge, groeiende organisatie met enthousiaste professionals in IT Risico Management, IT
Audit, Informatiebeveiliging, Privacy en Cyber Security. Door inzicht te creëren in de risico’s binnen een
organisatie helpt Cuccibu de organisatie om in control te zijn en risico’s om te zetten in kansen en
toegevoegde waarde. Vanuit diverse achtergronden zijn wij in staat om organisaties optimaal te bedienen
variërend van overheden en de zorg, tot financiële instellingen en accountantskantoren, tot commerciële
organisaties. Ons hoofdkantoor is gevestigd te Eindhoven.

Profiel
Om succesvol te kunnen zijn als Security Consultant is het van belang dat je, naast voldoende technische
bagage ook gevoel voor risicobeheersing hebt. Daarnaast herken je je in het volgende:
o
o
o
o
o
o
o

Een afgeronde HBO en/of WO-opleiding in (Cyber) Security, Informatica of Informatiebeveiliging
en aantoonbare affiniteit met IT technologie;
Je hebt meer dan 3 jaar werkervaring als (Cyber) Security Consultant en je bent gemotiveerd om
je verder te ontwikkelen op dit gebied;
Je bent in staat de analytische vraagstukken te vertalen naar een concrete technische of
organisatorische oplossing en deze oplossing te implementeren;
Je hebt een voorkeur voor werken in en met teams, maar je kunt ook prima zelfstandig werken;
Je bent nieuwsgierig, durft anders te denken en neemt anderen mee in jouw denkrichting;
Je kunt zelfstandig een koers varen en je gaat voor het beste resultaat;
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

Wat bieden we?
Cuccibu biedt jou een zeer uitdagende baan met een grote diversiteit aan opdrachten bij uiteenlopende
klanten. Er is veel ruimte voor groei en persoonlijke ontwikkeling en wij zijn bereid te investeren in jouw
opleiding en toekomst. Daarnaast bieden we een meer dan marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.
Hebben we jouw interesse gewekt of heb je vragen over Cuccibu of de vacature, neem dan telefonisch
contact op met Cuccibu via +31 (0) 85 303 29 84, of per e-mail via sollicitatie@cuccibu.nl

