Lead Consultant Cyber Security

Expert als het gaat om Security Technologie binnen het Microsoft framework
Kennisgebieden
Azure Active Directory Premium | Microsoft Defender for Office 365; CloudApps,
EndPoints, Identity | Microsoft EndPoint Manager | Azure Netwerk Security |
Advanced GitHub Security (pré) | Microsoft Sentinel (pré)

Lead Consultant Cyber Security

Als Lead Consultant (Microsoft) Security houd jij je bezig met cyber security
vraagstukken van klanten in de breedste zin van het woord nationaal en
internationaal. Je adviseert klanten over de zakelijke (Microsoft) toepassingen op
het gebied van cyber security en je bent uitstekend op de hoogte van de laatste
trends. Met jouw kennis van de zakelijke securityoplossingen in het Microsoft
EMS-platform geef je hun van a tot z advies over databeveiliging.

Cyber Security Asessment Tool (CSAT)
Een van de speerpunten van QS Solutions is de in-house ontwikkelde Cyber
Security Assessment Tool, zie ook: https://qssolutions.nl/producten/cyber-securityassessment-tool/ . Deze tool geeft snel inzicht in mogelijk cyberrisico’s en helpt
bepalen hoe en welke securitymaatregelen beter kunnen. QS solutions heeft deze
tool in 2017 ontwikkeld.
Inmiddels maken er 500 partners wereldwijd gebruik van en heeft Microsoft het
zelf opgenomen in zijn services. QS ontwikkelt dit assessment dan ook in nauwe
samenwerking en afstemming met Microsoft USA en NL. Het Assessment is
technologie onafhankelijk om zo een goed totaal overzicht te kunnen bieden.
Elk project start met een cyber security assessment, ca. 3 á 5 dagen aan de hand
van de knelpunten bepaal je samen met de klant de roadmap die leidt tot een
volwaardige geïntegreerde oplossing. Je bent verantwoordelijk voor de bepaling
van de architectuur. Je werkt hierbij nauw samen met projectmanagers, business
consultants, functionele en technische consultants.

Vervolgens ben je in de lead als het gaat om de implementatie en ben je gedurende het
gehele proces de trusted advisor van de klant. Ook na de implantatie blijf je vaak
verboden voor consultancy en checks.
Je herkent in jezelf de Security / Cloud / Infra Consultant die vanuit een technische
achtergrond steeds meer in aanraking is gekomen met business vraagstukken, maar
waarbij de techniek nooit ver weg is en die steeds weer enthousiast raakt van nieuwe
technische mogelijkheden.

Team Cyber Security
De Cyber Security Unit is een van de USP’s van QS solutions. Het team bestaat uit een 13
Ontwikkelaars (Vietnam en Amersfoort), 5 Partner Managers, 5 Security Consultants en 3
Support medewerkers .

Must Haves
•
•
•
•

Kennis van Azure Active Directory, Intune, de Microsoft Defender-producten en
Cloud App Security
Kennis van Microsoft 365 en het Azure-platform
Je hebt ervaring met platform gerelateerde producten zoals Windows Server,
ADFS, Azure AD Connect, PowerShell, etc.
Tenminste 5 jaar ervaring als Consultant binnen met Microsoft (Cloud) Security
framework

Kunde
•
•
•
•
•
•
•

Je bent gewend in een dynamische omgeving te opereren en sterk vanuit een
klantvraag te kunnen opereren, maar ook zelf met oplossingen te komen
Je vindt het leuk om samen met een team kwalitatief hoogwaardige oplossingen
te ontwikkelen
Je hebt ervaring met het ontwerpen en aanpassen van functionele en technische
ontwerpen op het gebied van de Security-oplossingen van Microsoft
Je hebt ervaring met het vertalen van complexe, commerciële vragen in concrete,
technische functionele oplossingen (pre sales)
Je bent de vraagbaak voor de technische consultants in probleemgebieden en
ontstane issues bij het uitvoeren van projectwerk bij klanten
Je legt je graag toe op de nieuwste Microsoft technologieën
Als Teamlid vind je het leuk om:
o junior consultants te faciliteren en te begeleiden
o de lead te nemen in diverse speciale projecten zoals bijvoorbeeld het
opzetten van een competence center voor de wereldwijde partners

Competenties

Analytisch, visie, initiatiefrijk, energiek, communicatief sterk, pragmatisch, flexibel,
oplossings- en klantgericht

Organisatie
QS solutions, ca. 50 medewerkers, actief vanuit Amersfoort (hoofdlocatie), Keulen en Hi
Chi Minh City (in-house ontwikkelteam) is een Microsoft Gold gecertificeerde partner die
al meer dan 15 jaar Microsoft diensten implementeert én eigen software ontwikkelt
waaronder CSAT, PortalTalk en Qare365. Centraal in haar dienstverlening staat de
productiviteit van organisaties te vergroten, zonder dat de beveiliging van systemen en
gegevens gevaar loopt. De services van QS solutions zijn toegespitst op 3 thema’s:
• Enhance Security
• Work Security
• Business Apps & Analytics

Cultuur

Open, informeel, enthousiast, innovatief, ambitieus.
QS solutions wil met het ontwikkelen van eigen slimme tools het verschil maken. Je krijgt
alle ruimte om initiatief te nemen en samen met collega’s te werken aan nog slimmere en
betere tools. QS solutions besteed dan ook veel aandacht aan opleiding en ontwikkeling.

Waar kan je op rekenen
•
•
•
•
•

Een baan bij een vooruitstrevend software consultancy/implementatie organisatie
die gebruik maakt van de nieuwste Microsoft technologieën
Een werkomgeving die je uitdaagt en volop mogelijkheden biedt
Een gezonde balans tussen werk en privé. Ouders kunnen rekenen op extra vrije
dagen (ouderschapsverlof, zorgverlof, ect)
Een goed salaris; 27 vakantiedagen, prima pensioenregeling, bonusregeling,
onkostenvergoeding
Leaseauto

YVY | advice search match
Bij YVY | advice search match gaat het om jou. YVY is jouw carrière coach. Jij bent uniek.
Jij bent niet in een hokje te plaatsen. Je wilt een serieuze sparring partner voor jouw
carrière. Je bent ambitieus, hoog opgeleid en bezit een gezonde dosis zelfreflectie. Je vindt
het belangrijk dat het bedrijf waar jij voor werkt jouw visie en opvattingen deelt.

Meer informatie
Yvette van der Vliet 06 551 84 064

yvette@yvy.nl

