
Career   Vacatures   Junior Crypto Specialist | Groningen

JUNIOR CRYPTO SPECIALIST | GRONINGEN

WAT GA JE DOEN?
Als aankomend Junior Crypto Specialist heb je een fascinatie voor het ontwikkelen en toepasbaar maken

van cryptogra�sche protocollen en leer je graag meer over nieuwe technologieën en gerelateerde zaken.

Je zult al snel meedraaien in projectteams die werken aan innovaties op het vlak van cryptogra�e, maar

ook breder binnen cyber security. Deze projecten zullen vaak samen met partners van buiten TNO worden

uitgevoerd. Vanuit je solide wiskundige achtergrond heb je een technisch inhoudelijke rol in de projecten

waaraan je bijdraagt. 

Werken als Junior Crypto Specialist bij TNO kent de nodige afwisseling. Je werkt (gelijktijdig) aan

verschillende projecten samen met collega's vanuit de eigen afdeling maar ook met collega's vanuit

andere (IT-)disciplines. Afhankelijk van je persoonlijke interesses en talenten kunnen je werkzaamheden

variëren van bijdragen aan (kortere termijn) adviesopdrachten voor opdrachtgevers tot bijdragen aan

lange termijn onderzoeksprojecten of een combinatie hiervan. Het creëren van proof-of-concepts en het

meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe technologie vormen een belangrijk onderdeel van je functie.

Aangezien je in deze functie veel gaat samenwerken en voor en/of met klanten gaat werken, zijn goede

sociale vaardigheden een must. 

Binnen je takenpakket kies je gaandeweg zelf je inhoudelijke focus en/of rol (bijv. toegepast onderzoek,

consultancy) en groei je uit tot expert op één van de gebieden waarin TNO actief is.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?

JOB

LOCATIE

Groningen
OPLEIDINGSNIVEAU

wo
TYPE

Vacature
UREN PER WEEK

Fulltime – 40

GEÏNTERESSEERD?
Nu solliciteren

SOLLICITEER 

Een afgeronde academische master opleiding bij voorkeur richting Wiskunde, Informatica of een

andere technische studie met voldoende a�niteit in ICT;

Recent afgestudeerd of gepromoveerd, of minder dan 3 jaar werk-ervaring;

Aantoonbare expertise en interesse in cryptogra�e;

Ervaring met populaire IT platforms en tooling;

In staat om ideeën uit te werken tot een demonstrator of een proof-of-concept;

Resultaat- en oplossingsgericht;

Communicatief en adviesvaardig;

•

•

•

•

•

•

•

https://www.tno.nl/nl/career/
https://www.tno.nl/nl/career/vacatures/
https://www.tno.nl/nl/career/vacatures/junior-crypto-specialist-groningen/vacid-a0s0x0000105ybruai/apply


Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een must voor deze rol.

WAT MAG JE VAN JE WERKOMGEVING VERWACHTEN?
De afdeling Cyber Security en Robustness (CSR) bestaat uit ongeveer 50 enthousiaste professionals. Onze

professionals hebben diepgaande kennis van (technische) cyber security en kwantitatieve modellen en

algoritmes, en ruimschoots ervaring in het ontwikkelen en toepassen van innovatieve technologie en

methodieken. Met name op het gebied van cryptogra�e beschikken we over topexpertise, en zoeken we

gedreven onderzoekers die ons helpen om samen aan de groeiende vraag naar hoogwaardige

cryptogra�sche innovaties te voldoen. Daarbij werken we intensief samen met partners zoals

universiteiten, andere kennisinstituten, service providers en productleveranciers, zowel in Nederland als

daarbuiten. 

Onze bijdrage varieert van onafhankelijk advies tot verkennend onderzoek naar veelbelovende

technologie. Daarnaast maken we technologie toepasbaar voor een speci�eke klant of context

bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een proof-of-concept. Opdrachtgevers voor ons onderzoek zijn

onder andere defensie, �nanciële instellingen, telecom service providers en partijen in de mobiliteit en

logistieke sector. Voor veel van onze opdrachtgevers is veilige en robuuste ICT een cruciale succesfactor

voor hun business. 

Binnen Cryptogra�e zijn we bezig met een aantal innovatieve technologieën, waaronder:

Enkele voorbeelden van de rol en betrokkenheid van TNO zijn:

WAT KAN TNO JE BIEDEN?

Klantgericht;

Creatief, inventief.

•

•

Blockchain;

Secure Multi Party Computation: uitvoeren van berekeningen op gevoelige data van meerdere

partijen zonder deze data te moeten delen, door middel van cryptogra�sche technieken;

Post Quantum Crypto: onderzoek naar cryptogra�sche protocollen die bestand zijn tegen Quantum

Computers;

Quantum Crypto: Onderzoek naar nieuwe cryptogra�sche technieken die mogelijk worden gemaakt

door de quantum computer.

•

•

•

•

Onderzoek naar de beveiliging van nieuwe en voorziene systemen voor banktransacties ;

Onderzoek naar de toepasbaarheid van geavanceerde cryptogra�sche technologie  (Secure Multi

Party Computation) in het medische domein met universitaire partners en partners uit de industrie;

Ontwikkeling van post quantum cryptogra�e in een consortium van Europese partners ;

Ontwikkeling van technologie voor detectie van geavanceerde cyberaanvallen samen met diverse

nationale en internationale partners.

•

•

•

•

https://blockchain.tno.nl/tno-and-blockchains/
https://cacm.acm.org/news/222356-sharing-secrets-without-giving-them-away/fulltext
http://prometheuscrypt.gforge.inria.fr/
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2017/5/tno-en-financiele-dienstverleners-lanceren-magazine-innovating-in-cyber-security/


Werken met plezier betekent voor iedere werknemer iets anders. Daarom bieden wij bijvoorbeeld

arbeidsvoorwaarden a-la-carte, waarbij je maandelijks diverse arbeidsvoorwaarden tegen elkaar kunt

uitruilen. Door �exibele werktijden (bijvoorbeeld 4x9) en verschillende verlofregelingen kun je zelf een

pakket creëren wat optimaal aansluit op jouw wensen. 

TNO hecht veel waarde aan zowel jouw persoonlijke- als jouw professionele ontwikkeling. Er zijn vele

mogelijkheden om met je ontwikkeling aan de slag te gaan: congressen, opleidingen, workshops,

coaching, intervisie, mentoring en functierotatie. Bij TNO heb je de regie van je eigen carrière voor een

zeer groot deel in eigen hand.

HOE ZIET HET PROCES ERUIT?
Deze sollicitatieprocedure kent een tweetal gespreksrondes. Daarna volgt een selectieassessment en

afrondend bespreken we in een interview de arbeidsvoorwaarden. We streven ernaar dit binnen 4 weken

af te ronden. 

Voor deze vacature is het noodzakelijk dat de AIVD een VGB afgeeft na het uitvoeren van een

veiligheidsonderzoek. Kijk voor meer informatie op de website  van de AIVD.

HEEFT DEZE VACATURE IETS BIJ JE LOS GEMAAKT?
Dan zie ik je sollicitatie graag tegemoet! 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.

Recruiter: Yvonne Pribnow 

Mobiel: +31 (0)6-11097594 

Hiringmanager: Paul Jager, de 

Telefoonnummer: 08886 67721 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

GEÏNTERESSEERD?
Nu solliciteren

SOLLICITEER 

VACATURES

DR. IR. PAUL DE
JAGER

CONTACT

https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken
https://www.tno.nl/nl/career/vacatures/junior-crypto-specialist-groningen/vacid-a0s0x0000105ybruai/apply
https://www.tno.nl/nl/career/vacatures/


Locatie Groningen

088 866 77 21

E-MAIL 

GEEN PASSENDE VACATURE?
Open sollicitaties

JOB ALERT
Ontvang de nieuwste vacatures in je mailbox

TNO FAVORIETE WERKGEVER TECHNISCHE BRANCHE 2017

TNO voor de vijfde keer op rij favoriete werkgever in technische branche

https://www.tno.nl/nl/career/tno-en-jouw-studie/open-sollicitaties/
https://www.tno.nl/nl/career/job-alert/
https://www.tno.nl/nl/career/tno-als-werkgever/werkgeversimago-van-tno/
https://www.tno.nl/nl/over-tno/locaties/locatie-groningen/lid2327/
tel:088 866 77 21
mailto:paul.dejager@tno.nl

