Har du it-talent nok til at
komme på cyberlandsholdet?
Har du haft succes med at sniffe dig frem til
passwords i Wireshark? Ved du, at Netcat ikke er et
digitalt kæledyr, og kan du spotte ondsindede SQLinjections? Så er det måske dig, der skal have en af
pladserne på Danmarks cyberlandshold, når
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) sender en
delegation afsted til at dyste mod 13 europæiske
lande til efteråret.

Danmark skal for første gang deltage i European Cyber Security Championship (ECSC),
og derfor leder FE efter 10 dygtige talenter, som skal forsvare Danmarks ære under
cybermesterskabet. Målet med ECSC er blandt andet at finde kommende itsikkerhedstalenter samt at skabe et åbent, innovativt og venskabeligt miljø, hvor unge
talenter kan netværke, samarbejde og dyste på tværs af nationaliteter og
ekspertiseområder.
FE er derfor i fuld gang med at søge en række talenter inden for it-sikkerhed, og det er
nu, du skal melde dig på banen, hvis du vil have en plads på landsholdet. Som deltager på
landsholdet får du en helt unik mulighed for at teste dine færdigheder inden for itsikkerhed, for at møde både ligesindede fra andre lande og for at få læring og sparring
med dygtige FE-ansatte. I forlængelse heraf vil du også som landholdsdeltager få
mulighed for efterfølgende at høre mere om at arbejde i FE, herunder studenteransættelse og opgaveskrivning i FE.
Interesseret? Sådan gør du
For at komme i betragtning skal du og din underviser sende en ansøgning til FE, som
efter to optagelsesprøver sætter et cyberlandshold bestående af 10 deltagere. Du
finder ansøgningen ved at henvende dig til din uddannelsesinstitution, hvorefter du i
samråd med uddannelsesinstitutionens kontaktperson udfylder ansøgningsskemaet.
Ansøgningsskemaet skal være FE i hænde senest 30. juni 2017.
For at kunne løse alle opgaver under
mesterskabet, skal cyberlandsholdet dække
forskellige faglige områder inden for blandt
andet mobilsikkerhed, kryptologi, reverse
engineering og it-forensics. Det er den faglige
bredde og disse kompetencer, som FE gennem
test sikrer er dækket af cyberlandsholdet.
Den Europæiske Unions Agentur for Net- og
Informationssikkerhed står bag cybermesterskaberne. De har opstillet en række kriterier,
man skal opfylde for at blive deltager på
cyberlandsholdet.
De 10 deltagere skal derfor være fordelt på 'juniorer', som er under 20 år samt 'seniorer',
som er mellem 20 og 25 år. Du skal være dansk statsborger samt have et dansk pas for at
deltage.

Du må endvidere ikke have færdiggjort en it-faglig uddannelse, ligesom du ikke må
arbejde fuld tid med it.
Du kan læse mere om ECSC på http://www.europeancybersecuritychallenge.eu
Fakta
* Eventen ECSC 2017 finder sted fra den 30. oktober 2017 til 3. november 2017 i
Malaga i Spanien.
* I alt dyster 14 lande i ECSC. Udover Danmark deltager Cypern, Estland, Grækenland,
Irland, Italien, Liechtenstein, Norge, Rumænien, Schweiz, Spanien, Storbritannien,
Tyskland og Østrig.
* Alle lande stiller med et cyberlandshold bestående af 10 deltagere.
* De 10 deltagere skal være fordelt på alder – 'juniorer', som skal være under 20 år
og ’seniorer' på mellem 20 og 25 år.
* Deltagerne må ikke have færdiggjort uddannelse inden for it, ligesom deltagerne
heller ikke må arbejde fuld tid inden for feltet.
* Alle deltagere på det danske cyberlandshold skal være danske statsborgere og skal
have et gyldigt pas på afrejsetidspunktet.
Danmark deltager for første gang i ENISA’s cybermesterskab. Forsvarets
Efterretningstjeneste samarbejder med danske uddannelsesinstitutioner om at finde de 10
dygtigste it-talenter, der skal forsvare Danmarks ære til cybermesterskabet i Spanien til
efteråret.

