
 

M365 SÄKERHETSKONSULT 
 

Om Cparta 

Vi lever i en digital och uppkopplad värld där informationssäkerhet idag handlar om att skydda 
vårt moderna sätt att leva. 

Cparta utvecklar och levererar skräddarsydda cyberförsvarstjänster till svenskt näringsliv och 
kritisk infrastruktur. Vår personal brinner för uppdraget och är vår viktigaste tillgång. Genom att 
motivera och utveckla våra individuella förmågor bygger vi förutsättningar för att tillsammans 
anta även de svåraste utmaningarna. 

Kontinuerlig innovation och teknik i absolut framkant säkerställer att vi ligger steget före. I vår 
utveckling drivs vi av nyfikenhet och är inte rädda för att misslyckas eftersom vi vet att det leder 
till framsteg på längre sikt. Vi expanderar snabbt och letar efter personer som är orädda, nyfikna, 
öppna, kluriga, optimistiska och som vill göra skillnad. Om du söker mer än bara ett jobb och i 
stället letar efter en plats där du kan utvecklas och nå din fulla potential ska du höra av dig till 
oss!  

Roll 

Vi söker nu en person som ska arbeta med våra kunders Microsoft 365 miljöer och specifikt med 
härdning och säkerehtskonfiguration av miljöerna. Detta innefattar arbete med att ta fram 
modeller och konfigurationer som kan återanvändas hos flera olika kunder och som är 
anpassade utifrån kundernas aktuella risknivå. I arbetet ingår även att periodisk kontrollera och 
följa upp miljöerna både vid kundbesök och uppkopplat mot kunderna. 

Vi söker dig som har följande kunskaper och färdigheter: 

• Kunskap om M365 miljöer och administration är meriterande 
• Certifieringar eller utbildning som MS-500 är meriterande 
• Kunskap om härdning är meriterande 
• Certifieringar i molntjänster och molnsäkerhet är meriterande 
• Kunskap om nätverk (TCP/IP, DNS etc.) är meriterande 
• Kunskap om operativsystem är meriterande 

Du som söker har följande förmågor: 

• Förmåga att arbeta självständigt och i team 
• Noggran och ansvarstagande 
• Genuint intresserad av cybersäkerhet 
• Förmåga att samverka och föra dialog med kunder på regelbunden basis 
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Förmåner 

Vårt nyrenoverade kontor ligger i centrala Stockholm där du kommer att arbeta med vassa 
kollegor i en kreativ miljö. Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter och är positiva till jobbrotation 
och kompetensutveckling. Givetvis har vi konkurrenskraftiga löner, pension och förmåner som 
premierar hälsa och välbefinnande. 

Notera att våra kunders säkerhetskrav medför att du behöver ha svenskt medborgarskap. 

Vi ser fram emot din ansökan!  

 


