
Vi søker deg med Industrimaster i Cyber Security 

DXC Technology er et globalt konsulentselskap og en driftspartner for store norske virksomheter. Vår 

ServiceNow og SecOps-avdeling i Norge springer ut av det som inntil sommeren 2021 var Syscom AS.  

Som del av et strategisk initiativ for å styrke vår kapasitet innenfor Security Operations (SecOps) og 

Cyber Security ansetter vi nå de beste og mest motiverte talentene vi kan finne til å bistå oss i å levere 

sikkerhetstjenester og rådgivning til våre kunder i det norske markedet. Løsningene omfatter blant 

annet Security Operations og Integrated Risk Management på NOW plattformen, samt løsninger fra våre 

teknologipartnere Splunk og Cyberark. Vi tror at en bakgrunn som industrimaster i Computer Science er 

en perfekt start på det som kan bli en spennende karriere hos oss! 

Din nye hverdag hos oss vil omfatte blant annet: 

- Til enhver tid å holde deg oppdatert på fagområdet Cyber Security – dette er kontinuerlig læring 

som aldri stopper! 

- Tilegne deg spisskompetanse på markedets beste teknologiske løsninger innenfor Secops og 

Cyber Security 

- Jobbe i team med våre erfarne konsulenter og rådgivere mot noen av de største kundene i 

Norge 

- Når du er klar for det – ta selvstendig ansvar knyttet til leveranse av tjenester og prosjekter til 

våre kunder 

Du vil få muligheten til å jobbe med mange av de mest spennende prosjektene i Norge – både i private 

og offentlige virksomheter. 

For at du skal ha det gøy og lykkes hos oss så vet vi at det er noen egenskaper ved deg som er helt 

avgjørende:  

- Du har en ektefølt pasjon for Cyber Security og gjør det lille ekstra for alltid å være på topp og 

finne løsning på vanskelige problemer og oppgaver.  

- Du synes det er spennende å jobbe i team og utfordre både deg selv og de du jobber med for å 

oppnå forventede resultater.  

- Du har en høy personlig integritet som tilsier at du kan stå inne for at det du sier og gjør er i 

henhold til våre og våre kunders retningslinjer og standarder! 

- Du må kunne lese og uttrykke deg klart og tydelig både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.  

- Du er generelt blid og grei og holder humøret oppe – selv når det butter litt i blant! 

Vi kan tilby deg stor frihet til å organisere din hverdag på en måte som passer deg for å oppnå gode 

resultater. Din hverdag vil være en miks av hjemmekontor, arbeid i team på vårt kontor på skøyen eller i 

prosjekter ute hos våre kunder.  Vi vil hjelpe deg gjennom den første tiden hos oss gjennom et 

omfattende onboarding-program og du vil få tilgang til kontinuerlig spissing av din kompetanse gjennom 

vår online kursportal DXC University med tilhørende sertifisering. 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg! 


