
Trustforce is een toonaangevend bedrijf op het gebied van Informatiebeveiliging en privacy-
bescherming. Onze kernactiviteiten zijn projecten, detachering en educatie. 
 
Door kennis en ervaring van onze specialisten te combineren met een gedreven mentaliteit weten 
onze mensen telkens weer meerwaarde te bieden bij het oplossen van complexe cyber security- en 
privacyvraagstukken. Deze opdrachten vinden plaats bij Nederlandse top 200 bedrijven en overheids-
organisaties. 
 
In verband met de toenemende vraag van onze klanten zijn wij nog op zoek naar nieuwe collega’s. 
 

Technisch Cyber Security Expert / 
Security Architect (m/v) 

 
ALGEMEEN 
Gebaseerd op architectuurprincipes ontwerpt de expert/architect de structuur van de technische 
infrastructuur, zijnde de structuur van netwerken, de specificaties van de daarin voorkomende 
componenten zoals netwerkapparatuur, servers enz.  
De informatiearchitectuur en de informatie- en automatiseringsplannen zijn daarbij het vertrekpunt. 
De expert/architect moet eisen kunnen formuleren inzake de beveiliging van de informatievoor-
ziening met betrekking tot het voorkomen van het verlies aan gegevens en de ongeautoriseerde 
toegang tot gegevens en het bepalen en beschrijven van beveiligingsmaatregelen. De expert/ 
architect is in staat om op strategisch en tactisch niveau te acteren en een goede vertaling te maken 
van bedrijfsdoelen naar concrete maatregelen.  

 
ONS AANBOD 
• Prettige werksfeer; 
• Collega’s met hoogwaardig expertise niveau; 
• State of the Art in Cyber Security; 
• Gevarieerde werkzaamheden bij vooraanstaande organisaties in Nederland (en incidenteel in 

het en buitenland); 
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
FUNCTIE INHOUD 
• Uitvoeren van Technische Cyber Security / Security Architectuur werkzaamheden/ opdrachten; 
• Meerwaarde vanuit je Cyber Security expertise creëren voor klanten; 
• Risicoanalyse en risicomanagement kaders, zoals ISO 27001/27002/27005, ESNIB, BIO, CObIT, 

FAIR, SPRINT, IRAM, FIRM, 
• Dreigingsanalyse en -modelering. 
• Security services, architectuur en ontwerp van bijvoorbeeld PKI, IAM, firewalls, proxy 

technieken, cryptografie, MFA, VM, TSCM, SIEM. 
• Security software ontwikkeling, zoals Easy2Comply/ Dynasec, Artemis, Nessus, CRAMM, iRisk 

(IBM OpenPages) 
• Operationele beveiliging en security awareness, bijvoorbeeld pen-testen, BCP/ DRP, device 

hardening, procesontwerp, fysieke beveiliging van data centers. 
• Proces- en projectmethodologieën zoals ITIL, Prince2, agile. 
• TCP/IP netwerk infrastructuren zoals WAN, MAN, LAN, VPN, OSI, wireless, routing/switching, 

forward/ reverse proxy’s, leased lines, netwerk- and DMZ ontwerp (e.g. spine/leaf-model). 
• Cloud infrastructuren: Azure, AWS, IaaS, PaaS, SaaS, netwerk- en cloud security. 



• IT migratiestrategieen: private cloud, public cloud. 
• Testen, monitoren, evalueren van en rapporteren over de werking van beveiligingsmaatregelen 

en -procedures. 
• Overig: cryptografie, netwerk security, ketenbeveiliging. 

 
KENNIS EN ERVARING 
• HBO / WO werk- en denkniveau; 
• Bij voorkeur minimaal 5 jaar aantoonbare algemene kennis en ervaring in het vakgebied Security 

architectuur en technische Informatiebeveiliging; 
• Aantoonbare kennis van en ervaring met technisch gerichte analysemethoden en –technieken 
• Aantoonbare kennis van en ervaring met technisch gerichte ontwerpmethoden en –technieken 
• Aantoonbare kennis van en ervaring met netwerk- en servertechnologie, VPN, PKI, Firewalls, etc. 
• Aantoonbare kennis van en ervaring met kwaliteitsmanagement 
• Aantoonbare kennis van en ervaring met methoden en technieken voor projectmanagement 

(PRINCE II) 
• Aantoonbare kennis van en ervaring met (ethical) hacking 
• In bezit van certificaten als CISSP, CISM, CISA, CRISC, CEH, OSCP, SSCP; 

 

PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN 
• Goede communicatieve vaardigheden Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk); 
• Analytisch vermogen 
• Creativiteit 
• Methodisch werken 
• Abstractievermogen 
• Communicatieve vaardigheden 
• Stressbestendig; 
• Flexibel; 
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken. 

 
Screening kan deel uitmaken ons selectieproces respectievelijk het selectieproces van onze klanten. 


