CYBER SECURITY ENGINEER
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
Niet achter je scherm weg te slaan. Nieuwsgierig. Creatief. Geduldig. Straight forward.
DIT GA JE DOEN
 Je installeert, configureert en implementeert security-oplossingen.
 Je helpt klanten als ze vragen hebben. Je kent hun kritische infrastructuur en begrijpt het
belang van IT voor hun business.
 Je spart met leveranciers en collega's over technische uitdagingen.
 Je werkt zelfstandig aan projecten, van a tot z.
 Als je wilt kun je aan de slag op ons Security Operation Center (SOC), waar je onder andere
werkt met MSS, pentests, CERTS, threats en malware-analyse.
EN DIT HEB JE OP ZAK
 HBO/WO-werk- en denkniveau.
 Netwerk-en/of systeemervaring, bijvoorbeeld met Linux, Unix, Cisco of Juniper.
 Affiniteit met security-oplossingen, zoals Firewall, IPS, SIEM, malware.
 Mooi meegenomen: projectervaring, niet allergisch voor kantoorhonden, 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. We zijn fan van Linux en van onze kantoorhond,
een golden retriever die al bijna net zo lang meegaat als wijzelf. 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.
 Mogelijkheid om door te groeien naar een Senior (Business) Consultant.

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 Hans Doornbosch via
pz@pinewood.nl of 015 251 36 36.

