
 
 

   
 

IT Security Compliance Consultant 

Har du lyst til at arbejde med compliance i en spændende softwarevirksomhed? 

Er du fortrolig med it-sikkerhed og god til at analysere, vurdere og dokumentere tekniske strukturer og 

processer? 

Så er det måske dig, vi skal have med på holdet i Cryptomathics complianceorganisation. 

 

Som IT Security Compliance Consultant kommer du til at arbejde tæt sammen med vores Compliance 

Manager og vores it-organisation om at strukturere og dokumentere processer og arbejdsgange i relation 

til sikkerhedsstandarder. Du bliver med din baggrund og viden taget med på råd om, hvordan man 

forebygger trusler mod netværk og infrastruktur, og du kommer til at indgå i vores cyber security risk 

forum.  

Din flair for at producere velstruktureret, teknisk dokumentation kommer i spil i udarbejdelsen af tekniske 

beskrivelser og sikkerhedspolitikker, hvor du også vil få et samarbejde med vores Documentation Manager. 

Som en del af arbejdet vil du håndtere forespørgsler vedr. sikkerhedspolitikker fra Cryptomathics 

salgsorganisation og fra vores kunder. Det bliver dig, der har det store overblik og hurtigt kan se, hvad der 

efterspørges, og hvordan det skal leveres. 

 

Hvem er du 
Du har en relevant uddannelse indenfor it-sikkerhed, f.eks. professionsbachelor i it-sikkerhed. Måske har du 

afsluttet din uddannelse for nylig og brænder nu efter at komme ud og bruge din viden og dine 

færdigheder. 

Det gælder for dig at du: 

• Har en solid viden om it-sikkerhed og relaterede problemstillinger 

• Er struktureret og god til at skabe overblik 

• Mestrer og har lyst til at udarbejde teknisk dokumentation, herunder netværksdiagrammer 

• Skriver professionelt, teknisk engelsk 

• Taler dansk og engelsk 

• Har gode samarbejdsevner og lyst til at være en del af et team 

Desuden vil viden om sikkerhedscertificeringer være et plus. 

 

Hvad tilbyder vi 
Cryptomathic er et softwarehus, der udvikler sikkerhedsløsninger til især banker og finansielle 

virksomheder. It-sikkerhed og compliance er et område i vækst og vil få stadig større betydning med 

stigende krav fra kunder til teknisk dokumentation og politikker. Hos Cryptomathic vil du derfor få en 

spændende rolle, hvor du både kommer til at bringe din egen viden i spil og samtidig kan udvikle dig og 

lære i samarbejdet med dygtige kolleger fra forskellige ekspertområder. 



 
 

   
 

Hos os bliver du desuden en del af et godt kollegialt miljø med mange sociale arrangementer, god humor 

og respekt for hinanden. Arbejdsstedet er lige i hjertet af Aarhus i lækre, nyrenoverede lokaler. Der er 

mulighed for at aftale hjemmearbejde under hensyntagen til opgaver og samarbejde. 

 

Om Cryptomathic 

Cryptomathic er en softwarevirksomhed, som leverer sikkerhedsløsninger til kunder i det meste af verden, 

primært banker og finansielle virksomheder. 

Cryptomathic er beliggende på Åboulevarden i Aarhus C. og beskæftiger ca. 50 medarbejdere i 

udviklingsafdelingen. Derudover har Cryptomathic salgskontorer i Tyskland, England og USA. 

Se mere på www.cryptomathic.com 

Ansøgning samt CV og eksamensbeviser sendes til: 

cryptomathic-job@cryptomathic.com 

  

http://www.cryptomathic.com/

