CISSP security consultant en teamlead

Is informatie beveiliging en IT-security al jaren jouw passie? Bezit jij daarom al een CISSP
certificering? Vind jij het leuk om jouw CISSP security kennis en ervaring toe te passen bij klanten,
maar daarnaast ook als teamlead te fungeren voor onze security consultants en engineers? Heb je
ervaring met het uitvoeren van IT-security projecten bij klanten en wellicht ook met managed
dienstverlening in hybride, SaaS en public cloud omgevingen? Wil jij meebouwen aan het team en
aan onze ambitie om het toonaangevende bedrijf in Nederland te worden op gebied van informatie
beveiliging en IT-security in hybride en multicloud omgevingen?
Dan zoekt Amitron jou!
Binnen Amitron zijn we op zoek naar een ervaren security CISSP consultant voor het uitvoeren en
ontwikkelen van securityprojecten en -dienstverlening bij klanten en wie tevens ook een teamlead
wilt zijn voor een kleine groep (5-6) consultants en engineers. Je wordt hiermee een spil in het web
voor onze consultants, klanten en de eigen organisatie. In deze rol gebruik en deel je jouw kennis en
ervaring, houd je toezicht op de voortgang van projecten en processen en help je onze organisatie
groeien op basis van onze multicloud security bedrijfsstrategie!

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?
• Jij voert zelfstandig Security Gap Analyses en Security Healthchecks uit bij de klanten
en rapporteert/presenteert deze aan de klant.
• Jij adviseert on-premise, hybride en multicloud IT-security architectuur designs voor
klanten op basis van de behoeften van de klant en ons product- en serviceportfolio.
• Vanaf de opdracht vanuit de verkoopafdeling tot en met de oplevering door het team
coördineer jij het proces van de implementatie en oplevering van de aangeboden
oplossingen bij klanten. (o.a. firewall, endpoint, authenticatie, CASB, etc.)
• Jij zorgt voor juiste escalatie en houdt overleg met de belanghebbenden.
• Jij zorgt voor periodieke interne vergaderingen met ons consultant- en
engineeringsteam met betrekking tot lopende interne en externe IT projecten.
• Jij wordt het eerste aanspreekpunt voor de consultants en helpt hen waar nodig,
daarnaast ben je hun sparringpartner ten behoeve van hun individuele ontwikkeling.
• Jij helpt mee het team en het hybride en multicloud security productportfolio verder
te ontwikkelen en overlegt met het management over ontwikkelingen van nieuwe
producten en diensten.
• Je houdt vanuit jouw verantwoordelijkheid proactief oog op de doelstellingen van
Amitron.
•

Jij bent lid van het management team en rapporteert naar de algemeen directeur.

Wie zoeken wij?
•
•
•

1

Je bent een intrinsiek gemotiveerde doorzetter met een ‘’can do’’ mentaliteit.
Je kan een team motiveren en gezamenlijk succes delen en vieren.
Je hebt een gezonde natuurlijke verantwoordelijkheid voor het correct uitvoeren en
afronden van projecten en bezit projectmanagementvaardigheden..
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Je hebt ervaring (>5 jaar) met het uitvoeren van IT-security projecten en met de rol als
trusted advisor.
Je hebt ervaring met implementaties van o.a. firewalls, advanced endpoints, MFA
authenticatie, analysetools, exploitatietools, risicoanalyse en vulnerabilityscanning-tools,
etc.
Je hebt ervaring met uitvoeren van Security Gap Analyses. Bijvoorbeeld op basis van: Best
Practices, BIC/BIO, CSAv3, ISO27001, etc.
Je weet hoe je public cloud compliance en security assessments moet uitvoeren.
Je bezit kennis van IT-netwerken, windowsclients, -servers, virtualisatie en public clouds.
Je hebt inzicht in de ontwikkelingen en de snel opeenvolgende veranderingen binnen het ITsecurity werkterrein en houdt deze actief bij.
Je hebt kennis van relevante IT-security hardware/ software, public cloud, IaaS en SaaS
oplossingen.
Je bezit één of meerdere actuele IT-security certificeringen, zoals: Certified Ethical Hacker,
CISSP, CISM of CISA.
Je hebt affiniteit met multicloud security (public clouds IaaS / SaaS) omgevingen.
Je hebt een minimaal HBO werk- en denkniveau.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

•
Wat kun jij verder van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende belangrijke leidende rol in een ambitieuze groeiende organisatie.
Uitdagende projecten in diverse klantsegmenten.
Een goede, collegiale en gezellige werksfeer binnen het team.
Jaarlijks Persoonlijk Ontwikkeling Plan met goede opleidingsmogelijkheden.
Periodiek overleg met de productmanager om product- en marktkennis te delen.
Periodiek overleg met management voor inbreng van eigen plannen en ideeën.
Persoonlijke waardering en beloning voor jouw ontwikkeling en jouw bijdrage aan de
groeistrategie van Amitron.
Een vast contract voor 32-40 uur per week.
Een bovengemiddeld salaris op basis van opleiding en ervaring.
Flexibel mobiliteitsbudget.
Mogelijkheid tot participatie in een Amitron optieregeling.

•
Over Amitron
Amitron is sinds 1990 een succesvolle IT-security specialist. Onze klanten zitten door het hele land
en zijn middelgrote tot grote organisaties binnen onder andere de IT, logistiek, gezondheidszorg,
overheid, industrie en andere branches.
Amitron levert hoogwaardige en specialistische oplossingen op het gebied van cybersecurity en heeft
een duidelijke visie met betrekking tot multicloud security en managed security dienstverlening.
Herken jij je in de ideale kandidaat?
Wil jij meedoen en meegroeien met de groei van Amitron?
Stuur ons dan jouw motivatiebrief en CV naar: janpaul.vanhall@amitron.nl.
Heb je vragen over de functie? Bel gerust naar Jan Paul van Hall. Telefoon: 010 870 01 50.
Hopelijk zien we jou snel op ons kantoor in Rotterdam!
Telefonische acquisitie wordt momenteel niet op prijs gesteld.
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