
 
 

CISO – Chief Information Security Officer till Stockholm 
 
Sweco är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och 
arkitektur. Företaget har ca 14500 medarbetare i 14 länder. 
 
Nu söker vi en CISO till Sweco! 
Som CISO på Sweco kommer du att få jobba i en centraliserad global IT organisation 
med drygt 200 anställda. IT organisationen ansvarar för IT- och informationssäkerhet, 
och supporterar Swecos 14 500 medarbetare. 
 
Din kommande roll  
Du kommer att ingå i vårt IT Security team som idag består av fyra personer. Vi 
samarbetar nära med våra andra avdelningar som Legal, HR, Finance och 
Communication. 
 
I rollen ingår att driva, leda, skapa samt följa upp: 

• Riskanalyser 
• Processer, rutiner, policys och dokumentation 
• ”Awareness-kampanjer” & utbildning 
• Audits 
• GDPR 
• Eventuella ISO 27001 projekt 
• Hantera kundkrav kring dokumentation 

 
Du kommer att vara en senior ”speaking partner” till ledning och verksamheten gällande 
Informationssäkerhet. Du rapporterar till CIO för Sweco IT och vara en del av Sweco ITs 
ledningsgrupp. 
 
Dina erfarenheter  
Vi söker i första hand dig som har erfarenhet av CISO rollen inom IT & 
Informationssäkerhet på ett större företag eller organisationer med budgetansvar, gärna 
globala. Du brinner för att skapa ”awareness”, och har mångårig erfarenhet av att 
presentera lösningar samt förslag till ledningsgrupper. Samtidigt har du utbildat kollegor 
och drivit projekt kring ISO-standarder, policys, audits, och dokumentation med 
riskanalyser. 
 
 
 



Dina egenskaper  
Du är driven och har förmågan att både se helheten och har kunskap om djupare detaljer 
inom Informationssäkerhet. Du är kommunikativ och van att tala inför både ledning och 
kunder på ett tydligt sätt samt kan leda och strukturera upp team eller projekt. 
 
Sweco erbjuder  
Vi vågar påstå att vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. På Sweco får du 
jobba med kompetenta kollegor som brinner för att skapa ett hållbart samhälle. 
Vill du veta mer om Sweco så du kika gärna runt på vår trevliga hemsida. Där finns 
massa intressant att läsa om oss och de områden vi verkar inom. 
Välkommen med Din ansökan! 
 
I den här rekryteringen samarbetar vi med IT Talent s AB och Johan Westman.  
Du ansöker genom att maila din ansökan till johan@i ttalents.se  
Kontaktinformation: 
Johan Westman, IT Talents AB, johan@ittalents.se 
 
Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete 
blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 
500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje 
sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är Europas ledande 
konsultföretag inom teknik och arkitektur med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. 
Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. 

 


