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Jobba som cybersäkerhetskonsult på 

Simovits Consulting 
Ta chansen att arbeta som cybersäkerhetskonsult hos en av Sveriges främsta leverantörer av konsulttjänster 

inom cybersäkerhet! I rollen får du insyn i säkerhetsarbetet för spännande branscher som till exempel 

samhällsviktig verksamhet, myndigheter samt finanssektorn. Du kommer lära dig cybersäkerhet utifrån ett 

helhetsperspektiv och du kommer att ha många spännande och utvecklande år framför dig, där du får arbeta 

med de bästa i branschen.  

Simovits Consulting är ett produktoberoende konsultföretag som arbetar leveransorienterat med 

lösningsfokuserad rådgivning.  

VÅRT ERBJUDANDE 
• Du får varierande arbetsuppgifter, med uppdrag i olika omfattning för kunder inom olika branscher, 

alltifrån start-ups till koncernbolag och myndigheter. Uppdragens karaktär kan innebära såväl 

punktinsatser som löpande stöd och rådgivning. 

• Du får presentera resultat för olika roller hos kund, vilket ofta omfattar ledningsgrupper samt andra 

beslutsfattare 

• Ett stöttande, prestigelöst team som du kan bolla tankar, idéer och problemlösningar med 

• Du har möjlighet att välja hur du vill utvecklas genom att profilera dig efter din nyfikenhet och intresse 

• Du får bland annat möjlighet att årligen välja marknadsledande utbildningar inom säkerhet för att 

bredda och fördjupa dina kunskaper 

• Kontorslokaler i centrala Stockholm 

• Du kommer att ta plats i ett företag där allas synpunkter räknas, där du redan från start kan komma in 

och göra skillnad! 

DINA ARBETSUPPGIFTER 
Som cybersäkerhetskonsult hos oss kommer du att arbeta i projektform. Det är din uppgift att utifrån kundens 

beskrivning av sitt behov arbeta med att ta fram förslag på konkreta åtgärder som du levererar till kund i 

muntliga presentationer såväl som i rapportform.   

Du kommer normalt fokusera på ett antal parallella uppdrag för olika kunder, som dels innebär självständigt 

arbete såväl som samarbete med en eller flera kollegor. Arbetet sker både ute hos kund och i fräscha 

kontorslokaler ett stenkast från Rådmansgatans tunnelbanestation. Din första tid är upplagd som en 

inskolningsperiod där du får en fadder och gradvis skolas in i arbetet genom en väl utarbetad plan. Hur lång tid 

det tar att bli självgående i rollen är helt upp till dig.  
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Våra tjänster kan sammanfattas i följande områden, inom vilka du har möjlighet att profilera dig: 

• IT-forensik & incidentutredning, där du och kollegor gör utredningar kopplat till 

cybersäkerhetsincidenter. Vi bygger även upp SOC och CERT-förmåga hos organisationer. 

• Informationssäkerhet, vilket exempelvis omfattar säkerhetsstyrning, riskanalyser för enskilda 

tillgångar samt hela organisationer, etablering av verksamhetsanpassade ledningssystem hos kund 

samt konsekvensanalyser. 

• Säkerhetsgranskningar, vilket inkluderar penetrationstester och sårbarhetsskanningar av system och 

applikationer. Vi utför även Red Team-övningar åt kund. Inom detta område utförs även granskningar 

av fysisk säkerhet. 

• Matematisk modellering, vilket omfattar dels metoder att simulera cyberattacker samt att stödja 

kunder med beräkningar samt riskbedömningar av olika typer av spelsystem. 

ÄR DU DEN VI SÖKER? 
Som person är du kommunikativ, socialt kompetent och vill lära dig mer. Du är analytiskt lagd och snabb på att 

effektivt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Eftersom du kommer att driva egna projekt från start till slut ser vi 

att du är strukturerad, ansvarstagande och har förmågan att hitta kreativa angreppsätt på olika typer av 

problem. Teamet har en öppen och transparent kommunikation där vi tror att du kommer trivas utmärkt! 

Din bakgrund: 

• Du är utbildad civilingenjör och/eller PhD med goda betyg samt ett genomfört examensarbete. Att ha 

skrivit examensarbetet på egen hand är starkt meriterande. 

• Du har 0-5 års arbetslivserfarenhet 

• Du är lockad av cybersäkerhet, men behöver ej ha erfarenhet inom området. 

• Du har mycket god förmåga i tal och skrift på både svenska och engelska. 

ANSÖKAN 
• Start: Enligt överenskommelse 

• Omfattning: Heltid tillsvidare 

• Placering: Kontor i Stockholm. Arbetet sker huvudsakligen i Stockholmsområdet men kan även 

innebära resor inom och utanför landet. 

• Övrigt: Tjänsten kräver svenskt medborgarskap. Under rekryteringsprocessen genomförs kontroll i 

olika register samt screening då våra kunder utgörs av samhällsviktig verksamhet med höga 

säkerhetskrav. 

Låter detta intressant? Välkommen att skicka din ansökan med CV och utdrag av dina betyg till 

jobba@simovits.com. 
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