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Sectyne and CSFI går in på den
skandinaviska marknaden för utbildning
inom Cyberspace Operations
Sectyne och the Cyber Security Forum Initiative (CSFI) är stolta över att tillkännage att vi
tillsammans nu samarbetar inom utbildningsområdet Cyberspace Operations i
Skandinavien där Sectyne har exklusiva rättigheter att genomföra utbildning i Sverige,
Finland, Danmark, Norge och Island.
The Cyber Security Forum Initiative (CSFI) är en idéell organisation med säte i Omaha, NE samt i
Washington D.C med missionen "att skapa medvetande om cyberoperationer, stöd och
säkerhetslösningar genom samarbeten, utbildning, idéellt arbete och utbildning i syfte att stödja USA:s
regering, dess militär och myndigheter, kommersiella aktörer samt internationella partners."
Sectyne är konsultbyrå med fullbreddskompetens inom cyberområdet. Företaget är verksamt i Sverige
och USA där vi i huvudsak verkar inom områdena Teknik och Arkitektur, Strategi och Information
Assurance samt Säkerhetsskydd och Cyberförsvar.
"CSFI har lång och framgångsrik historik inom utbildningsområdet Cyberspace Operations,
där de utbildat cyberenheter över hela världen och där det inte finns några motsvarande
utbildningar på marknaden. Vi är därför mycket glada över att kunna erbjuda den här
typen av utbildning i Skandinavien!"
Janne Haldesten, Medgrundare och Director, Sectyne
"Sectyne uppvisar exceptionella färdigheter och förmågor inom cyberområdet! Jag är
förtjust över att utgöra en del av Sectynes strävan i att skapa en starkare plattform i
Sverige, de nordiska länderna liksom i USA för utbildningar inom Cyberspace Operations.
Sectyne är dessutom mycket kapabla till att lösa utmaningar och problem på olika sätt
genom att applicera sund logik. “
Paul de Souza, CSFI President
De kurser vi kommer att erbjuda i Skandinavien är följande:
ICWOD
DCOE
CCA
CSCOE
RCCJOA

Introduction to Cyber Warfare and Operations Design (1 dag)
Certified Defensive Cyber Operations Engineer (3 dagar)
Certified Collections Analyst (3 dagar)
Certified SCADA Cyber Operations Engineer (5 dagar)
Radicalization and Counter/Cyber Jihadist Operations Analyst (1 dag)

De första inplanerade utbildningstillfällena i Göteborg är:
Okt 8-12
Okt 13

ICWOD + DCOE (grundutbildning i cyberkrigföring), 5 dagar, inkl. certifiering
RCCJOA, 1 dag, inkl. certifiering

Okt 15-19
Okt 20

ICWOD + DCOE (grundutbildning i cyberkrigföring), 5 dagar, inkl. certifiering
RCCJOA, 1 dag, inkl. certifiering

Nov 12-16
Nov 17

ICWOD + DCOE (grundutbildning i cyberkrigföring), 5 dagar, inkl. certifiering
RCCJOA, 1 dag, inkl. certifiering
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Ett minimum av åtta (8) studenter krävs för varje träningstillfälle.
Vid öppna träningstillfällen kan deltagare även komma från andra länder.
Beroende på antalet deltagare som är från Stockholmstrakten, så kan utbildningen hållas i Stockholm.
Observera:
Sectyne och CSFI säkerhetsgranskar alla kursanmälningar. Vi kommer t ex inte att anta personer som
återfinns i U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Asset Controls (OFAC) Specially Designated
Nationals (SDN) List, eller i OFAC’s Consolidated List.
Kontakta Sectyne på training@sectyne.com för kursanmälan, och/eller om du har några som helst frågor
om våra utbildningar.
För mer information, besök oss på csfi.us och/eller sectyne.com.

