
Lead Microsoft Security Consultant      

• Technical leader op het gebied van Cyber Security 

• Expert Microsoft Security 
• Sparringpartner/Coach 

• Trusted Advisor 
• Ontwikkelen en uitrollen dienstverlening 
• 8+ jaar relevante ervaring 

• Analytisch, to–the-point, klant gedreven, creatief, pragmatisch en 
resultaatgericht 

Onze opdrachtgever 

Onze opdrachtgever onderscheidt zich door het ontwikkelen van eigen slimme tools 

en software. Zo is zij producent van het succesvolle en wereldwijd gebruikte Cyber 
Security Assessment Tool dat zij mede met Microsoft heeft ontwikkeld en succesvol 

heeft uitgerold; wereldwijd 500+ partners waaronder Microsoft. Naast Security 
heeft zij teams die zich richten op: 

• Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement 
• Modern Workplace 

• Development 

Met dit complete pallet is zij in staat om complexe projecten over de 
expertisegebieden heen te realiseren en bouwt zij langdurige klantrelaties op. Ca. 

60% van haar jaarlijkse omzet komt uit de bestaande klantenbase. 

 

Lead Microsoft Security Consultant 

Als Lead/Senior Microsoft Security Consultant schaak je op meerdere borden 
tegelijkertijd tussen Klant, Team en Product; voor de klant ben je de trusted 

advisor, voor je team de sparring partner/coach en ten aanzien van het product, 
CSAT, zet je jouw expertise in voor de verdere ontwikkeling van de 
dienstenportfolio er omheen. Kortom jij bent het technisch geweten én het 

technische aanspreekpunt voor CSAT en de dienstverlening die daarop volgt. Je 
hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen en klantbehoeften en weet deze te vertalen in 

nieuwe features. 

Jouw rol als Lead/Senior security consultant is team overstijgend. Projecten die QS 
solutions onderneemt vanuit de Modern Work en Dynamics 365 Customer 

Engagement teams hebben altijd een belangrijke security component. Daarin is 
samenwerking met het security team nodig, aangestuurd door jou. Het security 

expertise team bestaat naast jezelf uit een Teamlead, 4 Consultants, Projectmanager en 

een Sales Consultant. 



           

Cyber Security Assessment Tool (CSAT) 

Uniek in de propositie van onze opdrachtgever is is de in-house ontwikkelde Cyber 

Security Assessment Tool ( CSAT). Deze tool in een van de volledigste tools op het 
gebied van security assessments die in de markt zijn. Zij biedt de klant snel inzicht 
in mogelijke cyberrisico’s en helpt bepalen hoe en welke securitymaatregelen beter 

kunnen. 

Natuurlijk gaat de dienstverlening veel verder dan het assessment alleen, het door 
ontwikkelen van de dienstenportfolio is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor 

jou. 

 

Kennis  

Je bent een Microsoft Security Expert, certificaten in de volgende modules is een 
pré: 

• MS-500: Microsoft 365 Security Administration 

• SC-200: Microsoft Security Operations Analyst 
• AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies & AZ-700 Azure 

Networking Solutions 

 

Jouw Profiel 

• 8+ jaar relevante ervaring waarvan tenminste 4 jaar als Lead 
Consultant/Architect op het gebied van Security binnen het Microsoft 

Framework 
• Je hebt ervaring met het vertalen van complexe, commerciële vragen in 

concrete, technische functionele oplossingen (pre sales) 
• Je vindt het leuk om samen met een team kwalitatief hoogwaardige 

oplossingen (door) te ontwikkelen 

• Je komt het best tot je recht in een functie waarbij je zowel strategisch, 
tactisch als uitvoerend uit de voeten kan 

• Analytisch, to–the-point, klant gedreven, creatief, pragmatisch en 
resultaatgericht 

 

 



 

USP's voor jou         

• remote/hybride werken 

• zelf de regie over je ontwikkeling 
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden: 27 vakantiedagen | 

onkostenregeling | lease-auto | mobility budget | regeling voor 
winstdeling 

 

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 

 


