
 

Chief Information Security Officer (CISO) EVRY IOS 

EVRY söker nu en CISO med överordnat ansvar för att organisera säkerhetsarbetet inom 

driftenheten EVRY IOS.  

Som CISO kommer du att arbeta i ett av Nordens största IT företag med goda möjligheter till 
karriärutveckling. Du kommer i nära samarbete CSO BA Sweden samt med 
koncernenfunktionen för Säkerhet, Kvalitet & Risk vara med att ta nästa steg i utvecklingen av 
funktionen för EVRY i Sverige. Detta sker också i direkt samarbete med EVRY IOS ledning och 
övrig organisation. 

Tjänsten som CISO är strategiskt viktig för att EVRY ska nå sina ambitioner om att fortsätta 
leverera säkra produkter och tjänster till våra kunder, samt för att bygga en stark 
säkerhetskultur i företaget.  
 

Det här är EVRY 

EVRY är ett av Nordens ledande IT-tjänsteföretag. Vi står bakom en mängd innovationer som 

har förändrat och förenklat människors sätt att använda tjänster i samhället. Du använder dig 

av våra lösningar när du exempelvis tar ut pengar ur en bankomat, bokar din tågbiljett online 

eller köper vin till helgens middag. Genom 10.000 medarbetare levererar vi dagligen IT-

tjänster från 50 städer i Norden till 14.000 kunder, i såväl offentlig sektor som det privata 

näringslivet. 

Om tjänsten 

Tjänsten är placerad i den nationella enheten inom EVRY IOS för Quality, Compliance & 

Information Security där du rapporterar till chefen för enheten. Du kommer i stor utsträckning 

att arbeta tillsammans med övriga resurser i enheten, men också i samarbete med CSO BA 

Sweden och övriga funktioner/avdelningar inom organisationen.  

 

Rollen innefattar exempelvis att: 

• Ansvara för EVRY IOS övergripande styrningssystem för informationssäkerhet 

• Ansvara för säkerhetsprogram och -aktiviteter (exempelvis Awareness utbildningar) 

• Rapportera och presentera status kring säkerhet och risk till EVRY IOS ledningen och CSO 

BA Sweden 

• Medverka vid utveckling av nya säkerhetstjänster 

• Delta i processen avseende Risk Management samt övergripande uppföljning och 

rapportering av risker. 

• Ansvara för övergripande BCM-planer vad gäller kris- och kontinuitetshantering 

• Ansvara för att EVRY IOS ISO certifikat bibehålls 

• Koordinera EVRY IOS ISAE3402 rapportering  

• Ansvara för EVRY IOS åtagande avseende GDPR 



 

Vara delaktig i och stödja verksamheten kring i större upphandlingar inom området. Dessutom 

kommer du som CISO delta i planeringen av interna revisioner och medverka i 

koncerngemensamma revisioner.  
 

Din profil  

• Strategisk förståelse och förmåga att se helheten 

• Målinriktad med god genomförandeförmåga 

• Självständig och handlingskraftig 

• Strukturerad och ansvarsfull 

• Förmåga att skapa goda relationer med kollegor, kunder, partners och leverantörer 

 

Du har: 

• Examen från högskola eller universitet (minst kandidatnivå). 

• Minst 10 års erfarenhet av arbete inom säkerhet, kvalitet och risk i större organisationer 

och med relativt hög komplexitet  

• Dokumenterad erfarenhet av implementering och uppföljning av ISO27001, men också 

gärna ISO9001 och ISO14001 

• Erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära och förstå organisationens behov 

• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta tillsammans med en diversifierad kundbas för att 

nå uppsatta mål 

• Certifieringar inom säkerhetsområdet är meriterande 

• Erfarenhet av projektledning är att se som en fördel 
 

 

Vi erbjuder 

Hos oss blir du en del av en kultur som präglas av stort engagemang, öppenhet och hög 

förändringstakt. Som företag drivs vi av att hjälpa våra kunder till digitala fördelar. Det gör oss 

också till en proaktiv arbetsgivare som lägger stor vikt på kompetens och vidareutveckling för 

dig som medarbetare.   

Stationeringsort 

Stockholm 

 

Så här ansöker du 

Välkommen med din ansökan i form av ett personligt brev och CV. Vi behandlar 

ansökningarna löpande och ser gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt.  

För mer information om tjänsten, vänligen kontakta IT Talents AB på info@ittalents.se. 


