
Säkerhetsansvarig                                                               
Att du jobbar med informationssäkerhet idag tar vi för givet samt att du brinner för detta! 
Har du en önskan om att verka i en samhällskritisk infrastruktur? Tycker du om att arbeta i 
en föränderlig verksamhet med stort ansvar? Har du ett tekniskt intresse och viljan att ge dig 
in i en komplex verksamhet?  
  
Då tror vi att du efter att ha läst nedanstående vill söka tjänsten som säkerhetsansvarig på 
EVRY!  
  
Om tjänsten  
BQC enheten är liten och självständig enhet på EVRY Card Services, Acquiring. Enheten 
ansvarar bland annat för säkerhet, compliance och risk. Denna tjänst innebär ett 
säkerhetsansvar på daglig basis för verksamheten. I huvudsak omfattar det allt som har med 
logisk säkerhet men till viss del även fysisk säkerhet.   
  
Säkerhetsarbete sker huvudsakligen i löpande verksamhet och i projektform  
  
Konkret skulle dina uppgifter innebära att:  

• omsätta de krav som kommer från omvärlden, t.ex. från lagar och förordningar, 
regelverk samt krav från de internationella kortutgivarna.  

• stå för viss omvärldsbevakning, främst vad avser hotbilder  
• tillse att den fysiska säkerheten är tillgodosedd för verksamheten och dess personal  
• kunna förtydliga gällande säkerhetsregler och direktiv när så begärs av projekt eller 

tjänster  
• organisera säkerhetsarbetet inom affärsenheten  
• ytterst ansvarig för att vi upprätthåller de säkerhetscertifikat som grundlägger vår 

verksamhet   
• tillse att adekvat säkerhetsutbildning genomförs för alla anställda och vid 

nyanställning  
• dragande i säkerhetsfrågor på ledningsgruppen  
• ansvarar för att krisplaner och kontinuitetsplaner är aktuella och att berörda har den 

tillgänglig, utbildas och övas minst årligen  

  
Kvalifikationer   
  
Krav:  

• Minst 2 års arbete inom informationssäkerhet  
• Examen inom systemvetenskap, datalogi eller med liknande analytiskt/matematiskt 

innehåll  
• Erfarenhet som ledare  
• God förmåga att formulera sig i tal och skrift på engelska och svenska  
• Kunskap av att analysera hotbilder  
• Kunskap inom/erfarenhet av kryptografi och nyckelhantering  

  



 
 
Meriterande:  

• Kunskap om katastrofledning är meriterande  
• Erfarenhet av kortbetal-branschen, EMV och PCI DSS  

  
Personliga egenskaper  
Du är en drivande problemlösare som motiveras av att kunna leda verksamhet och engagera i 
en distribuerad organisation. Sen är du noggrann, strukturerad och självgående med ett 
genuint intresse av att vårda interna och externa intressenter.  
  
Vi erbjuder   
Vi lägger högt förtroende till våra kärnvärden som är  
  
o Anticipate Needs  
o Empower & Inspire  
o Perform Together  
o Go Beyond Expectations  
  
Det gör att vi kan erbjuda:  
  

• Chansen att utvecklas i en bransch under förändring där gränserna mellan mobila 
betalningar, bankbetalning och kortbetalningar minskas och suddas ut  

• En självständig roll med mycket frihet, eget ansvar och stora möjligheter att bestämma 
hur vi som företag ska säkra vår verksamhet  

• Delaktig i att leverera samhällskritisk infrastruktur  

Stationeringsort  
Solna/ Stockholm 
  
 


