UDDANNELSE

CYBER- OG INFORMATIONSSIKKERHEDSUDDANNELSEN

UDDANNELSE

BIDRAG TIL DEN OPERATIONELLE CYBER- OG INFORMATIONSSIKKERHED

Uddannelsen giver dig overblik, viden og konkrete værktøjer, der hjælper
dig til at håndtere forretningsmæssige risici relateret til cyber- og informationssikkerhed.
Truslen mod cyber- og informationssikkerheden er blandt de største risici, som danske virksomheder og myndigheder står overfor i dag. Samtidig kræver lovgivning såsom databeskyttelsesforordningen og NIS-lovgivningen, at organisationer arbejder
systematisk med cyber- og informationssikkerheden. Det kræver nye systemer og
ikke mindst nye kompetencer at bidrage til denne opgave.
Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith, Implement Consulting
Group og DNV GL tilbyder derfor, Cyber- og informationssikkerhedsuddannelsen.
Uddannelsen udbydes på to niveauer – Foundation og Practitioner – der sikrer dig
og din organisation den nødvendige teoretiske og praktiske viden.
Uddannelsen giver dig, der ønsker at bidrage til cyber- og informationssikkerheden i din organisation, kompetencer og viden, som understøtter operationelle
forbedringer i organisationens cyber- og informationssikkerhed, og som styrker
organisationens forretningsmæssige robusthed. Samtidig giver uddannelsen deltagerne et værdifuldt netværk.

> > > > >

TILMELD DIG HER

TIDSPUNKT FOUNDATION
DEN 05. OG 06. MARTS 2019
TIDSPUNKT PRACTITIONER
DEN 09. OG 10. APRIL 2019
UDDANNELSEN FOREGÅR I KØBENHAVN
PRIS FOUNDATION
10.000 KR. EKSKL. MOMS
PRIS PRACTITIONER
13.000 KR. EKSKL. MOMS

UDDANNELSE

Målgruppe
Kurset henvender sig til enhver som har ansvar for eller ønsker at bidrage til cyberog informationssikkerhed i forhold til forretningen som f.eks. projektledere, procesansvarlige, CISO’er, informationssikkerhedskoordinatorer, compliance-medarbejdere, DPO’ere og ledere.
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FÅ TEORETISK SÅVEL SOM
PRAKTISK VIDEN
FÅ KOMPETENCER OG VIDEN
OM CYBER- OG INFORMATIONS-

FOUNDATION (2-dages kursus)
Giver det nødvendige overblik over
lovgivning, regler, standarder og
værktøjer, samt sikrer dig den overordnede forståelse af cyber- og informationssikkerhed, der gør dig i
stand til at identificere og håndtere
cyber- og informationssikkerhedsrisici i din organisation.

LÆRINGSMÅL
TEMA

PRACTITIONER (2-dages kursus)
Uddannelsen bygger på den viden
og de værktøjer, du fik på Foundation-kurset, og giver dig træning og
yderligere viden i, hvordan cyber- og
informationssikkerhed skal håndteres i praksis, samt hvorledes cyberog informationssikkerhed etableres
og vedligeholdes som et konstruktivt
aktiv i forhold til primærforretningen.

SIKKERHED
STYRK DIN ORGANISATIONS
SIKKERHED OG ROBUSTHED
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> 					ER BEKENDT MED

Regulatoriske krav til cyber- og informationssikkerhed
Landskabet: Standarder og vejledninger
Ledelsessystemer og sikkerhedskultur
Risikovurdering
Implementering af sikkerhed i processer
Forretningens beredskabsplanlægning
Beredskabsplanlægning for IT-organisationer
Krisekommunikation for ledelsen
Håndtering af sikkerhedsbrud
Leverandørstyring: Cyber- og informationssikkerhed

FORSTÅR

KAN ANVENDE

