BJÖRN

INFORMATION SECURITY ADMINISTRATOR

OPLEIDINGEN
1988 – 1991 @ Middelbare Detailhandel School, De Waegh te Alkmaar
•
Vakkenpakket witgoed
1983 – 1988 @ LEAO, Maarten van Heemskerk te Beverwijk

CERTIFICERINGEN
CyberArk

Level 1

2020

WERKERVARING
PROFIELBESCHRIJVING
Björn is een information security
administrator met 26 jaar werkervaring in
diverse functies. Hij heeft ruime
werkervaring met diverse applicaties
waaronder SailPoint, ServiceNow, Active
Directory, Peregrine, Digital Workflow, Heat
en Topdesk. Björn heeft de eigenschap om
zichzelf snel in te werken in nieuwe
systemen en applicaties. De woorden die
hem omschrijven zijn analytisch,
nauwkeurig, klantvriendelijk en proactief.

CYBER SECURITY & PRIVACY CONSULTANT @ CQURE CONSULTING
AANVANG OPDRACHT - TOEKOMST
Het uitvoeren van diverse opdrachten voor opdrachtgevers van Cqure
Consulting op het gebied van Cyber Security & Privacy.

IT SERVICE MEDEWERKER 1E EN 2E LIJN @ CRH
SEP 2019 – AUG 2020
•
Verantwoordelijk voor de ondersteuning van gebruikers van de Duitse en
Zwitserse markt. Het helpen van gebruikers met hun vragen of problemen
op ICT gebied. Incidenten worden gedocumenteerd in ServiceNow. Hier
was Björn in staat veel incidenten zelf op te lossen.
Belangrijkste taken en tools:
•
Active Directory
•
ServiceNow
•
SCCM
•
Diverse andere applicaties, waar onder Remote Control

FUNCTIONEEL BEHEERDER USER ADMINISTRATIE @ KAS BANK

GEGEVENS
Accountmanager: Jesse de Lange
Telefoon: 06 16 10 46 21
E-mail: jesse.delange@cqure.nl
Website: www.cqure.nl

MEI 2018 – APR 2019
•
Björns dagelijkse werkzaamheden waren het duidelijk en begrijpelijk
maken van autorisatieverzoeken van gebruikers van de Kas Bank. Deze
besprak hij dagelijks met de belanghebbenden. Hiernaast hield hij zich
bezig met ISAE controles voor de IAD. Hij was ook verantwoordelijk voor
het Joiner/Mover/Leaver proces.

OPERATOR @ PRORAIL
MAA 2017 – APR 2018
•
Het controleren en behren van de camerabeveiliging van de camera’s die
zich bevinden op NS stations door heel Nederland.

SECURITY ADMINISTRATOR @ KAS BANK

BJÖRN
INFORMATION SECURITY ADMINISTRATOR

JAN 2016 – MAA 2017
Hij was verantwoordelijk voor de dagelijkse autorisatieverzoeken die binnen
komen via MSCM. Hiernaast was hij wekelijks bezig met de uit en – in dienstlijst
van personen die wij ontvingen van de afdeling HR en een ISAE controle van
externe gebruikers.
Belangrijkste taak:
•
Active Directory

SECURITY ADMINISTRATOR @ CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

PROFIELBESCHRIJVING
Björn is een information security
administrator met 26 jaar werkervaring in
diverse functies. Hij heeft ruime
werkervaring met diverse applicaties
waaronder SailPoint, ServiceNow, Active
Directory, Peregrine, Digital Workflow, Heat
en Topdesk. Björn heeft de eigenschap om
zichzelf snel in te werken in nieuwe
systemen en applicaties. De woorden die
hem omschrijven zijn analytisch,
nauwkeurig, klantvriendelijk en proactief.

FEB 2015 – OKT 2015
Verantwoordelijk voor de dagelijkse autorisatieverzoeken die binnenkomen via
Topdesk. Daarnaast hield Björn zich bezig met rolmodellen maken van de
applicaties die later in Sailpoint geplaatst worden. Eventuele
functieprofielwijzigingen in ICBS (AS400) behandelde hij ook. Het maken van
rapportages is een maandelijks terugkerende werkzaamheid die hij ook
uitvoerde.

PROJECT MEDEWERKER @ G4S
OKT 2013 – NOV 2014
Björn was verantwoordelijk voor het afhandelen van de Mandatory Minimum
Security Controls (MMSC) lijst. Na het afhandelen van de punten stelde hij het
Security Beleid op. Een onderdeel van deze punten was procesbeschrijving van
een aantal processen.
Belangrijkste tools en standaarden:
•
MS Visio
•
ISO 27002

SECURITY ADMINISTRATOR @ CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
APR 2012 – SEP 2012
Björn was verantwoordelijk voor de autorisatieverzoeken die dagelijks in
Topdesk worden aangevraagd. Hiernaast verzorgde hij de nieuw op te bouwen
functieprofielen in ICBS (AS400).

GEGEVENS
Accountmanager: Jesse de Lange
Telefoon: 06 16 10 46 21
E-mail: jesse.delange@cqure.nl
Website: www.cqure.nl

Belangrijkste tools en standaarden:
•
ICBS
•
Scribble
•
INCA
•
Business Objects
•
Topdesk
•
Outlook

IT SERVICEDESK MEDEWERKER @ MORPHO
SEP 2010 – DEC 2011
Björn was verantwoordelijk voor de ondersteuning van klanten voor hun ICT
omgeving. De betreffende klanten waren onder andere gemeenten,
ambassades en consulaten maar ook interne medewerkers. Hij hielp de klanten
met technische vragen en storingen over het product RAAS (Registratie
Aanvraag Apparaat Systeem). Incidenten worden gedocumenteerd. Waar hij
kon losde hij de vraag of storing zelf op of zette hij de call door naar de
desbetreffende lijn.

BJÖRN
INFORMATION SECURITY ADMINISTRATOR

Belangrijkste tools en standaarden:
•
Windows
•
Heat
•
Outlook
•
Active Directory
•
RAAS

PROJECT WEBSERVICES SECURITY @ DELTA LLOYD
OKT 2009 – DEC 2009
Björn was projectmedewerker voor het gedeelte wat betrekking heeft op TIM.
Zijn taak was het testen en documenteren van de onderdelen die nieuw zijn in
TIM. Het ging hier om het toevoegen van Intermediairs en de daarbij
behorende rollen en users.

PROFIELBESCHRIJVING
Björn is een information security
administrator met 26 jaar werkervaring in
diverse functies. Hij heeft ruime
werkervaring met diverse applicaties
waaronder SailPoint, ServiceNow, Active
Directory, Peregrine, Digital Workflow, Heat
en Topdesk. Björn heeft de eigenschap om
zichzelf snel in te werken in nieuwe
systemen en applicaties. De woorden die
hem omschrijven zijn analytisch,
nauwkeurig, klantvriendelijk en proactief.

GEGEVENS
Accountmanager: Jesse de Lange
Telefoon: 06 16 10 46 21
E-mail: jesse.delange@cqure.nl
Website: www.cqure.nl

Belangrijkste tools en standaarden:
•
Windows
•
TIM
•
Lotus Notes

INFORMATION SECURITY ANALYST @ HP/EDS/ALBERT HEIJN
OKT 2005 – NOV 2009
Björn was verantwoordelijk voor het afhandelen van de autorisatie aanvragen
die via TIM (Tivoli Identity Manager) binnen komen en het analyseren van
autorisatie problemen. In TAM (Tivoli Access Manager) reset hij wachtwoorden
en voegde hij rollen toe aan users. In TIM maakte Björn onder andere
functieprofielen, users en kostenplaatsen aan. Hij rapporteerde dagelijks de
openstaande aanvragen binnen Security Office. In Peregrine en Digital
Workflow komen de dagelijkse incidenten binnen die door Björn werden
afgehandeld. Wij handelden de incidenten af volgens de ITIL norm. Nieuwe
maar ook bestaande contactpersonen instrueren hoe zij nieuwe aanvragen
moeten invoeren. Hiernaast ondersteunde hij de helpdesk zowel eerstelijns als
tweedelijns en de gewone gebruikers van het Ahold-domein.
Belangrijkste tools en standaarden:
•
Windows systeem
•
TIM en TAM
•
PeopleSoft
•
Active Directory
•
Peregrine
•
Digital Workflow
•
Putty
•
Expert Advisor
•
AS400
•
User Manager

AANVULLENDE INFORMATIE

BJÖRN
INFORMATION SECURITY ADMINISTRATOR

PROFIELBESCHRIJVING
Björn is een information security
administrator met 26 jaar werkervaring in
diverse functies. Hij heeft ruime
werkervaring met diverse applicaties
waaronder SailPoint, ServiceNow, Active
Directory, Peregrine, Digital Workflow, Heat
en Topdesk. Björn heeft de eigenschap om
zichzelf snel in te werken in nieuwe
systemen en applicaties. De woorden die
hem omschrijven zijn analytisch,
nauwkeurig, klantvriendelijk en proactief.

GEGEVENS
Accountmanager: Jesse de Lange
Telefoon: 06 16 10 46 21
E-mail: jesse.delange@cqure.nl
Website: www.cqure.nl

TALEN

Nederlands, Engels

HOBBY’S

Fietsen, fitness en zwemmen

