SENIOR SOC ANALYST / PENETRATIETESTER
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 9e verdieping in Delft, met een
breathtaking view op de skyline van de Randstad.
DIT BEN JIJ
Je bent een echte speurneus! Creatief, Analytisch. Geduldig. Straight forward.
DIT GA JE DOEN
 Je detecteert, analyseert en verheldert hackpogingen en security incidenten voor onze
klanten.
 Je overlegt met klanten en adviseert over de te nemen stappen in de vorm van een
mitigatieplan.
 Je werkt pro-actief aan het oplossen en voorkomen van incidenten en presenteert op
regelmatige basis je bevindingen, het algemeen bedreigingsbeeld, aan de klant.
 Als materiedeskundige geef jij je inbreng van kennis binnen projecten en opdrachten.
 Je houdt je naast je rol op het SOC ook bezig met Penetratietesten waarbij je onderzoek doet
naar kwetsbaarheden en risico’s bij klanten.
 Je spart met leveranciers en collega's over technische uitdagingen en verbeteringen.
EN DIT HEB JE OP ZAK
 Een afgeronde ICT-opleiding op HBO/WO niveau.
 Netwerk-en/of systeemervaring, bijvoorbeeld met Linux, Unix, Cisco of Juniper.
 Kennis van populaire webplatformen en –frameworks
 Ervaring met security-oplossingen, zoals IDS, IPS Firewall, SIEM.
 Ervaring met opzetten en uitrollen van mitigatieplannen, incident response en pentesten.
 Goede schrijf- en presentatievaardigheden in zowel Nederlands als Engels.
 Mooi meegenomen: projectervaring en liefhebber van pizza.
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.

EN DIT KRIJG JE VAN ONS
 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.
ENTHOUSIAST?
We drinken graag een kop koffie met je. Stuur je cv en motivatie naar pz@pinewood.nl. Heb je
nog vragen over ons of over de functie, mail of bel gerust met Anja de Kleijn via
pz@pinewood.nl of 015 251 36 36.

