Project Coördinator Pentesten en Security Awareness
Locatie: Den Haag of Zwolle – Minimaal 32 uur per week.
Maak deel uit van ons Pentest- en Awareness team
Als Project Coördinator maak je deel uit van het pentest- en awareness team.
Penetratietesten en code reviews zijn noodzakelijk om de technische weerbaarheid en de effectieve
werking van de beveiliging van IT en OT omgevingen aan te tonen. Het beschermen van persoonsgegevens
en bedrijfsgevoelige informatie is een must geworden voor alle organisaties. Hackers zijn dagelijks actief
om organisaties aan te vallen en misbruik te maken van kwetsbaarheden. Ons team met zeer
gemotiveerde, getalenteerde en gecertificeerde ethisch hackers helpen organisaties om die
kwetsbaarheden in kaart te brengen, zodat ze kunnen worden opgelost voordat er misbruik van wordt
gemaakt. Naast het uitvoeren van pentesten bieden wij diverse Security Awareness diensten en een
Awareness programma. Deze diensten worden voor een groot deel ook uitgevoerd door de specialisten
van het pentestteam. Het pentestteam bestaat uit 8 ethisch hackers, 3 Project Coördinatoren en 3
Accountmanagers. Vanwege de groeiende hoeveelheid pentest- en awareness opdrachten zijn wij op zoek
naar een Project Coördinator om nieuwe opdrachten in goede banen te leiden. Een goede voorbereiding
voor de start van een opdracht en tijdens de uitvoering is essentieel om onze opdrachtgevers en experts
in ons team tevreden te houden. Op dit moment scoren wij gemiddeld op klanttevredenheid een 8,8.
Functiebeschrijving
Als Project Coördinator maak jij onderdeel uit van ons pentest- en awareness team en ben je de spil tussen
de pentesters, commerciële collega’s en onze opdrachtgevers. Je bent intern verantwoordelijk voor het
juiste verloop van de project voorbereidingen, de project planning, de planning van mensen en middelen,
organiseert afspraken met klanten, presenteert de kick-off en je regelt de administratieve zaken van
diverse projecten. Je bent intern het aanspreekpunt voor de pentesters en zorgt voor een overzichtelijke
planning en goede afstemming met collega’s, en dat alle benodige vereisten voor de start ontvangen zijn.
Je bent extern het aanspreekpunt voor de klant nadat er getekend is voor een opdracht. Jij zorgt dat er
tijdig gecommuniceerd wordt over de verwachtingen m.b.t. de voorbereidingen/vereisten voor de start
en de voortgang van pentest- en awareness projecten. Jij zet alles op alles om alle benodigde documenten
en informatie ontvangen is, en regelt de benodigde voorbereidende werkzaamheden, voordat het project
uitgevoerd kan worden.
De volgende werkzaamheden behoren o.a. tot de functie:
Pentesten: project voorbereidingen zoals: het aanmaken van een projectdossier, de planning van de
pentesters (en eventueel de benodigdheden), regelen dat alle vereisten voor de start ontvangen,
compleet en getest zijn, project communicatie sturen naar de klant, de (taaltechnische) review van de
rapportage verzorgen en na afronding van het project de urenregistratie controleren en het project
afronden en archiveren.
Awareness: het regelen en coördineren van de intake van een phishing simulatie tot het opleveren van
het rapport, het organiseren van presentaties, de kick-off presentatie van het Awareness programma
geven, het plannen en voorbereiden van alle activiteiten, data van de tussentijdse resultaten verzamelen
en presenteren aan de klant, verzorgen van alle communicatie uitingen voor de klant en veel andere
uitdagende werkzaamheden.
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Overige werkzaamheden: samen met de Project Coördinatie collega’s de tweewekelijkse pentestmeeting
voorbereiden en voorzitten en zorgdragen voor de opvolging van de acties.
Functie-eisen
- Je bent een ster in het plannen en organiseren van klantprojecten;
- Je hebt een proactieve- en klantgerichte houding;
- Je kan goed luisteren en hebt goede communicatieve vaardigheden;
- Je kan denken in oplossingen en mogelijkheden;
- Je bent goed in staat om zelfstandig en in een team samen te werken;
- Je bent goed in het managen van proriteiten;
- Je hebt 4 jaar project coördinatie/- management ervaring;
- Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar;
- Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond;
- Vanwege de werkzaamheden is Korpschef toestemming noodzakelijk;
- Ervaring of interesse in de IT sector is een pré.
Werken in een bruisend en professioneel team
Als je bij NFIR komt werken, kom je terecht in een jong en energiek team dat samengesteld is uit
verschillende achtergronden en expertises. NFIR is een snelgroeiend Nederlands bedrijf waar de passie
voor IT-Security enorm groot is, maar de drang om opdrachtgevers te helpen nog groter is. Ook in een
tijdperk van thuiswerken is die energie voelbaar en voelen nieuwe collega’s zich snel op hun plek. Wij
willen graag dat jij het enorm naar je zin gaat hebben maar ook dat jij je persoonlijk kan ontwikkelen. Wij
bieden volop opleidingsmogelijkheden aan en we beloven je; geen dag zal hetzelfde zijn. Bij NFIR werk je
in een professionele en informele omgeving. Alle medewerkers hebben een toestemming Korpschef, wij
zijn in het bezit van een POB-vergunning en beschikken over een ISO 270001 en 9001 certificering. Onze
opdrachtgevers worden geholpen door de allerbeste IT-Security specialisten die vakkundig én
procedureel werken. Een team van specialisten waar jij deel van uit kunt maken. Naast hard werken is er
ook tijd voor ontspanning en leuke team-uitjes. Lees hieronder onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
Arbeidsvoorwaarden
NFIR hanteert een marktconform salaris, op basis van afgeronde opleidingen en ervaring. De secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn daarnaast goed geregeld (telefoon, laptop, pensioen, winstdelingsregeling en
opleidingsmogelijkheden).
Enthousiast geworden over deze vacature? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar Dennis Slier via
vacatures@nfir.nl. Voor vragen over deze vacature kan je natuurlijk ook eerst contact opnemen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

NFIR
Verlengde Tolweg 2
2517 JV Den Haag
088 - 323 02 05
info@nfir.nl
www.nfir.nl

