
SIEM konsulent 
 

Har du lyst til at arbejde med nogle af de klogeste hoveder indenfor cyber sikkerhed i 

Europa? Ved du hvordan man implementerer SIEM og EDR-løsninger, primært med 

Azure Sentinel og/eller Microsoft Defender for Endpoint?  

Som SIEM konsultant hos CSIS bliver du en del af et dynamisk og dedikeret team, der 

arbejder om at skabe bedre sikkerhed for vores kunder. Vi arbejder primært med 

Azure Sentinel og Microsoft Defender for Endpoint, men også andre SIEM-løsninger. I 

jobbet får du mulighed for at arbejde sammen med vores forskellige tekniske 

partnere om at designe og implementere det mest optimale sikkerhedssetup for 

kunden. Og du vil skulle samarbejde med kunder for at hjælpe dem med at 

implementere den bedste SIEM eller EDR-løsning.  

Afhængig af din erfaring og viden vil du også kunne få en rådgiverrolle, hvor du får 

mulighed for at dele ud af din viden. Er du knap så erfaren endnu, har du dygtige 

kollegaer som gerne vil hjælpe dig. Vi lægger også vægt på at dygtiggøre vores 

medarbejder. F.eks. har vi netop udviklet et Red Team forløb, som interesserede 

medarbejdere kan følge. Og hvert år afholder vi Copenhagen CyberCrime 

Conference, hvor du som medarbejder hos CSIS altid er inviteret.  

I CSIS har vi et uformelt arbejdsmiljø. Nye ideer og forslag til nye måder at gøre 

arbejdet på er altid velkomne. Og vi tror det er vigtigt med en god balance mellem 

arbejdsliv og privatliv. Derfor har du både mulighed for at arbejde fra vores centralt 

beliggende kontor i Vestergade såvel som hjemmefra.  

Lyder det interessant for dig?  

 

Så håber vi at du kan nikke ja til mange af de følgende kvalifikationer: 

• Erfaring med Azure Sentinel, især implementering, konfigurering og analyse af 

alarmer. Har du viden om andre SIEM systemer, som LogPoint eller Qradar er det 

et plus. 

• Erfaring med Microsoft Defender for Endpoint, især i implementering og best 

practice 



• I stand til at bruge Kusto Query Language (KQL) 

• Viden om Microsoft servers, syslog servers, event forwarding og MS auditing 

• Erfaring med at skrive komplekse use cases og regler for SIEM løsninger 

• Gerne indsigt i andre tekniske områder, såsom netværk, firewall, IDP/IPS og End 

point sikkerhed 

• Analytisk tilgang til problemløsning og blik for detaljer 

• I stand til at udarbejde SIEM dokumenter og præsentationer således at de kan 

forstås af ikke-tekniske personer 

• Struktureret og fokuseret på at nå de deadlines, der er aftalt med kunden 

 

Og at du har lyst til at løse de her opgaver hos os: 

• At implementere SIEM-løsninger fra start til handover til vores MDR center 

• At afdække hvilke løsninger der vil passe bedst til kundens setup og modenhed  

• At designe SIEM løsninger som passer til kundens behov 

• Udarbejde use cases og tune alarmer således at støj og falske positiver luges ud 

• Drive egne projekter, herunder at arrangere og afholde regelmæssige møder med 

tekniske repræsentanter for kunden for at sikre fremdrift i projektet 

• Dokumentere feedback og lessons learned fra kunden og dele denne med dine 

kollegaer.  

 

Kontakt:  

Send dit CV via Jobindex Quickapply. 

 

https://www.jobindex.dk/jobannonce/420518/siem-konsulent


Type:  

Permanent, til besættelse snarest muligt.  

Andet:  

Dette job er i vores MDR-team, som holder til på vores kontor i Vestergade i centrum 

af København. Hvis du bor udenfor Danmark, vil det være nødvendigt at du flytter til 

landet.  

Det er desuden et krav for din ansættelse at du kan fremvise en ren straffeattest og 

at du kan sikkerhedsgodkendes.    

About CSIS:  

Founded in Copenhagen in 2003, CSIS Security Group is a leading independent 

provider of cyber security services in Europe. Credited by Gartner Group for its threat 

intelligence capabilities, the company mitigates customers’ security risk with a range 

of preventive security products and services, as well as with incident response and 

managed security services. CSIS is the preferred cyber security provider to some of 

the world’s largest enterprise organisations, and is a trusted advisor to law 

enforcement agencies, government and news media. 

 

 

 


