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Jouw Functie als Security Engineer
Als security engineer heb jij een interesse in technische, hands-on IT security vraagstukken rondom

bijvoorbeeld security monitoring, threat intelligence en security analytics. Je werkt in een team van

security engineers en analysten en implementeert security oplossingen en adviseert onze klanten over

de verbeteringen op security gebied.

Indien je minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van security engineering hebt, kijk dan naar

onze vacature experienced security engineer.

Functie

Als security engineer ben je werkzaam binnen het groeiende team van cyber professionals met een

passie voor technische security problemen. Je zult werkzaam zijn in verschillende soorten opdrachten.

Dit kan voor klanten zijn, maar ook intern. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van technische

security oplossing voor klanten, het uitvoeren van een technisch advies onderzoek voor een klant, maar

ook het leveren van managed security diensten vanuit ons Cyber Intelligence Center in Den Haag.

Afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeur en expertise kan je rol binnen het team variëren van een

adviserende rol richting klanten tot een interne ontwikkelingsrol binnen het Cyber Intelligence Center.

Onze verwachtingen zijn dan ook afhankelijk van jouw wensen en expertise. Wat voor ons het

belangrijkst is, is dat je een team-player bent met een a៝�niteit voor techniek en zeker niet bang bent om

te leren.

Als engineer bieden we je een baan waar je jouw technische kennis en ervaring kunt uitvoeren maar met

name ook zal uitbreiden. Je zult werken in een team met mensen met dezelfde a៝�niteit voor techniek en

veel (technische) ervaring. Hierbij zal je in een korte periode veel leren en ontdekken. Daarbij zijn we

vaak te vinden op conferenties en organiseren we intern regelmatig demo’s en activiteiten. We vinden

het dan ook belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen en dat je uitgedaagd blijft en plezier hebt in je
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activiteiten binnen en voor het team. Dat ons cyber team ieder jaar gestaag groeit, spreekt dan ook

boekdelen voor de sfeer en tevredenheid binnen het team. In overleg met je leidinggevende zal je verder

zelf je trainingsprogramma vaststellen. Trainingen die vaak worden gevolgd zijn bijvoorbeeld CISSP,

TOGAF, OSCP en CSSLP, maar ook een breed scala aan interne trainingen.

Werkzaamheden

Het pro�el
Per direct zijn wij op zoek naar nieuwe security engineers voor onze cyber teams. Heb jij interesse in

technologie en security en wil je (technische) problemen snappen en oplossen? En word jij uitgedaagd

door de bovenstaande functieomschrijving, dan maken wij graag kennis met jou! Daarnaast voldoe je

aan de volgende voorwaarden:

Onze organisatie
Binnen Risk Advisory zijn ongeveer 600 professionals met uiteenlopende achtergronden actief. We

onderscheiden hierin verschillende competenties; Reputation, Controls, Technology Enabled Solutions

en Cyber Risk. Binnen deze competenties werken o.a. Data Analisten, IT Risk/ Risk Consultants en Cyber

Risk specialisten. Ieder is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied en hierdoor kan men elkaar uitstekend

aanvullen. Teams zijn dan ook regelmatig samengesteld op basis van de verschillende competenties.

Onze dienstverlening wordt ondersteund vanuit de kantoren in Amsterdam en Den Haag.

Leren en ontdekken van je eigen kwaliteiten en expertise en dit uitbouwen;

Werken in een team en waarde toevoegen bij technische opdrachten in het Cyber Intelligence Center

of voor klanten;

Klanten inhoudelijk adviseren en technische oplossingen aandragen en/of bouwen die passen binnen

de klantomgeving en situatie;

Opdrachten operationeel uitvoeren, zorgen voor een kwalitatief hoog resultaat.

Afgeronde relevante technische HBO of WO opleiding;

Interesse in: 

        - IT automatiseringstechnologie (bijv. Ansible, Puppet, Salt, Windows DSC, etc.) 

        - Virtualisatie technologie (bijv. VMware, KVM, Xen, Hyper-V, etc.) 

        - Linux container technologie (bijv. Docker, LXC/LXD, etc.) 

        - Identity and access management (bijv. Active Directory, OpenLDAP, IPA, etc.) 

        - Virtual cloud infrastructuur (bijv. Azure, AWS, Rackspace, etc.) 

        - SIEM, Log management, security analytics, VPN, storage, Splunk, ELK, Apache big data 

        - OS (Windows and Linux) 

        - Networking technologie (incl. VPN) 

        - IDS, IPS

Ondernemend en communicatief vaardig;

Je opereert goed in teamverband en weet je eigen werk te managen;

Je vindt het een positieve uitdaging om in een high performance cultuur te werken;

Je kunt projecten onder tijdsdruk afronden en hebt de ambitie om jezelf verder te ontwikkelen.

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/academy/articles/risk-services-cyber-security.html


De cyber teams onderscheiden zich door de collegiale sfeer en informele omgang. De teams worden

gekenmerkt door veel verschillende achtergronden en ook veel verschillende type persoonlijkheden. De

nadruk ligt dan ook op gewoon jezelf zijn en via constructieve feedback leren van elkaars sterke punten.

Je carrièrepad en arbeidsvoorwaarden
Met kantoren in heel Nederland en ruim 4.500 medewerkers is Deloitte een toonaangevende organisatie

op het gebied van Audit, Tax, Consulting, Risk Advisory en Financial Advisory Services. Onze accountants

zijn marktleider in diverse segmenten van de markt. Dat betekent dat je met ambitieuze, hoogopgeleide

collega's werkt, vaak in multidisciplinaire en internationale teams. In een open en professionele

bedrijfscultuur met veel ruimte voor innovatie en eigen initiatief. En met arbeidsvoorwaarden die passen

bij jouw ambitie en behoeften, zoals een prima leaseregeling, een laptop, een telefoon en een

uitstekende pensioenregeling. Toptalent maakt bij ons snel promotie. Natuurlijk helpen we je waar we

kunnen, met een uitgebalanceerd learning programma, een competentiemodel op maat en continue

feedback.

Word jij uitgedaagd door deze functie?
Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismaking. Klik op onderstaande button en vul

je gegevens in.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand die perfect in het geschetste pro�el past?

Stuur deze vacature dan door.

Voor vragen over deze vacature kun je bellen met Liselotte Mulder op telefoonnummer +31882883616.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Meer weten? Vraag het aan Liselotte.
Liselotte Mulder, Recruiter Risk Advisory

 Lmulder@deloitte.nl • +31610462760

Anderen die deze vacature bekeken, bekeken ook de volgende vacatures
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