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Opdracht
Opdracht: Forensics on steroids
Het Security Operations Center wil graag enkele stappen voorwaarts zetten in
forensische tooling en processen. In deze stage ondersteun je het team door tools te
onderzoeken en te implementeren, en zorgen dat er een end-to-end dienstverlening kan
gebracht worden die het hele incident response plan kan ondersteunen. Het doel is om
tot een totaaloplossing te komen om digital forensics uit te voeren bij malware- en

fraudeonderzoek.
Meerwaarde voor de student:
Je wordt ondergedompeld in de zeer boeiende wereld van digital forensics, waar je alle
ins en outs leert kennen. Je maakt kennis met de werking van het SOC, hoe een
malware analyse gebeurt en brengt je kennis in de praktijk voor een eindoplossing die
van grote waarde is voor het team.
Solliciteren voor deze stage? Dien je CV + motivatie in via deze link:
https://www.cegeka.com/nl-be/jobs/vacatures/jouw-stage-bij-cegeka-be-11358

Extra Info
Autopsy, volatility, axiom, Splunk, FTK

Omgeving
Systemen&Netwerken: Linux, Windows, ...

Randvoorwaarden
Een passie voor Cyber Security. Goede communicatieskills en een "can do" mentaliteit.

Onderzoeksthema
In deze stage ondersteun je het team door tools te onderzoeken en te implementeren,
en zorgen dat er een end-to-end dienstverlening kan gebracht worden die het hele
incident response plan kan ondersteunen.

Inleidende Activiteiten: Sollicitatiegesprek, CV, Vergoeding / tegemoetkoming in
verplaatsingskosten

Aantal studenten: 1 student

Aanwezig op het Handshake Event:
Stageopdracht voor:
Andere bemerkingen: Cegeka is a leading European IT solutions provider and
family-owned company. We specialize in cloud services, security and optimization of
infrastructure and business processes and take care of the development and integration
of applications, eco-systems and software platforms.
Cegeka was founded in 1992 by André Knaepen and has its headquarters in Hasselt,
Belgium. In 2019, the group achieved a turnover of 561 million and employs more than
5,000 people in Europe with offices in the Benelux, Germany, Austria, Romania, Italy,
the Czech Republic, Slovakia, France, Russia and Moldavia. We also have two
Cegeka-owned high performance data centers: one in Belgium (Hasselt) and one in the
Netherlands (Geleen).
As a family-owned IT solutions provider founded on craftmanship, we work in close
cooperation with our customers. Our customers are businesses, organizations and
governmental agencies. They are active in different industries like Agri & Food, Aviation,
Mobility, Social & Government, etc.
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