PENETRATIETESTER / ETHICAL HACKER
Heb je hoogtevrees? Adem diep in. Want bij ons kun je tot grote hoogte stijgen als professional
in cyber security. Figuurlijk en letterlijk: we zitten op de 9de verdieping in Delft, met een
breathtaking view op de skyline van de Randstand
DIT BEN JIJ
Analytisch, technisch, creatief, innovatief en je hebt een hands-on mentaliteit.
DIT GA JE DOEN
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en creatieve security specialisten die onze klanten kunnen
adviseren en ondersteunen bij hun informatie- en netwerkbeveiliging. Je hebt de continue drive
om de security van onze klanten, onze oplossingen en jezelf te willen verbeteren.




Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwetsbaarheidsonderzoeken, penetratietests
en risicoanalyses. Daarmee bepaal je het beveiligingsniveau van (web)applicaties en
systemen van onze klanten. Je maakt hierbij gebruik van de hiervoor beschikbare tools, maar
vooral van je technische kennis, je analytisch denkvermogen en je creativiteit.
Je presenteert de bevindingen aan klanten en adviseert daarbij over de te implementeren
beveiligingsmaatregelen en mogelijke verbeteringen. Waar nodig voer je deze projecten ook
zelf uit.

DIT HEB JE OP ZAK
 Je hebt een afgeronde ICT-opleiding op HBO/WO-niveau.
 Je hebt relevante werkervaring (aantoonbaar) in de IT of zelfs in de IT-security, bij voorkeur
aangevuld met een CEH- of CISA-certificering.
 Je hebt kennis van populaire webplatformen en –frameworks.
 Je bezit goede schrijf- en presentatievaardigheden in zowel Nederlands als Engels.
 Je bent markt- en klantgericht, creatief, initiatiefrijk en prima in staat je eigen werk te
organiseren.
 Daarnaast ben je goed in het analyseren van problemen. Samenwerken vind je leuk en ook
resultaatgerichtheid staat hoog op je lijst.
 Je bent geïnteresseerd in nieuwe technologische ontwikkelingen en je hebt een hands-on
mentaliteit.
 Je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.
DIT ZIJN WIJ
We zijn gek op techniek en sterk in securitybeleid. We leveren security-oplossingen en trainen
onze klanten in beveiligingsbewustzijn. Alles wat we doen, doen we hands on en praktisch,
zonder dikke rapporten die in lades belanden.

Collegiaal zijn vinden we zo logisch, dat gaan we niet eens noemen. Pinewood in twee zinnen?
Head in the cloud, feet on the
ground. En altijd on top of security.
WAT WE BIEDEN
 Marktconform salaris.
 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 Pinewood Academy: persoonlijk opleidingsplan, training en één op één begeleiding.
 Maandelijkse kennissessies met collega’s en pizza.
 Zicht op de Randstad en op professionele groei.
INTERESSE?
Heeft deze (fulltime) vacature je interesse? Zoek jij ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en wil
je meewerken aan de verdere groei van onze dynamische, professionele organisatie? Stuur dan
je CV en je motivatie naar pz@pinewood.nl Heb je nog vragen over ons of over de functie, mail
bel gerust met Hans Doornbosch via pz@pinewood.nl of 015 251 36 36.

