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The Cybersecurity Career Sessions 2019

Duration: 2 Days      Course Code: CYBERCRIME

Overview:

Cybersecurity is bijna dagelijks in het nieuws. En maandelijks word je uitgenodigd voor conferenties. Inmiddels zijn we allemaal goed op de
hoogte van de mogelijke impact op onze bedrijfsvoering, efficiency, imago etc.. Wij vinden het echter veel belangrijker dat jij je goed kunt
bewapenen - met kennis en met vaardigheden. En dat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen... en de kansen! 
Let op: Dit is absoluut geen 'luistersessie'! The Cybersecurity Career Sessions bieden je niet alleen een breed overzicht van de nieuwste
ontwikkelingen maar vooral een verdieping in de vorm van training en oefeningen. 's Ochtends geven diverse sprekers een inleiding in hun
vakgebied - 's middags kies je de workshops uit waarin je dieper op de materie ingaat. 
Het belooft een geweldig event te worden. Het aantal inschrijvingen (100+) overtreft onze stoutste verwachtingen. Om het unieke karakter van
de workshops te waarborgen – hands on training met collega’s en vakgenoten - hebben we besloten een aantal workshops toe te voegen
(PenTesting, Incident Handling etc.). 
Reserveer snel want er zijn niet veel plekken meer over.
Neem alstublieft contact met ons op voor meer informatie over het event en/of hotel overnachtingen nabij het event.
Ontmoet de sprekers & details over de sessies:

https://www.globalknowledge.com/nl-nl/company/nieuws/evenementen/the-cybersecurity-career-sessions-sprekers Hoe ziet de
toekomst van Cybersecurity eruit? Hoe ziet Cybersecurity eruit in The Cloud?Welke aanvalstypes zijn het
gevaarlijkst?Hoe veranderen de rollen binnen ICT? Welke kansen biedt dat - voor jouzelf en voor jouw
team?Hoe denkt een hacker? Hack zelf een wachtwoord of een site!Hoe verweer je je tegen Social
Engineering? Oefen met een coach!Wat zijn Cybersecurity best practices? Verfijn je eigen cybersecurity
strategie in een intensieve workshop!Wat zijn de voornaamste 'vulnerabilities' en hoe kunnen we security
in apps en in web sites inbakken?

Target Audience:

BedrijvenOverheidNon-profit organisaties
Business Managers, Executives en Professionals. Critical Infrastructure Owners & Operators. Information Security Professionals. Information
Technology Professionals (System Administrators, Network Administrators, Application Programmers. Process Improvement Managers.
Process Automation – Control Systems and IT Engineers. Ethical Hackers and Cyber Security Professionals.

Objectives:

Deze sessies bieden een overzicht van de nieuwste Na deze sessies ben je weerbaarder en up to date over de laatste
Cybersecurity trends en wat de impact is op jouw bedrijf en de ontwikkelingen en bedreigingen, Denk hierbij aan Social
rollen binnen jouw bedrijf. Engineering, Operations, beleidskwesties en Secure Coding.

Prerequisites:

Ervaring binnen ICT
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Content:

Keynotes Onze sprekers vertellen zelf ook over hun
line sessies op LinkedIn: Paula Januszkiewicz

The Future of Cybersecurity - Paula https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ac
Januszkiewicz, CQURE tivity:6481159725986697216 
Counter Social Engineering - Chorus line
Secure Coding: Accelerating Business ;
Your Career  - ZeroDayLab Op beide dagen starten we met een centrale
20.000 Aanvallen die de verdediging keynote, in de middag kun je tweemaal
omzeilden in 2018 - Eward Driehuis, kiezen uit drie workshops. 
Securelink Group line
Think and Act like a Hacker - Paula
Januszkiewicz, CQURE
Cybersecurity: The 7 Habits, Yuri Bobbert,
PhD, CISO NN Groep
A Game of Cs? - Martin Vliem, National
Security Officer Microsoft Nederland

Workshops
line

Hacking and Hardening Windows
Infrastructure - Paula Januszkiewicz,
CQURE
Social Engineering, the human factor -
Matthew Schouten, Martin Geusebroek,
Chorus
OWASP Top-10: Secure Coding School -
Peter Ganzevles, ZeroDayLab
Cyber Security Awareness: Senior
Management Briefing  - Stuart Peck,
ZeroDayLab  
Cybersecurity in Digital Era: Tips for
Strategic Leadership’, Paula Januszkiewicz,
CQURE 
Examining Critical Success Factors for
Cybersecurity - vorm je strategie - Yuri
Bobbert PhD, CISO NN Groep
Security ; Crisis Management - Lex
Schampers, ProRail
De Hands On Ethical Hacker, Jochen den
Ouden, Ethical Hacker
'Privacy by default, Jochen den Ouden,
Ethical Hacker

Further Information:

For More information, or to book your course, please call us on 0800/84.009

info@globalknowledge.be
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