
SANS Mentor Program 

Mentor er et SANS’s program 

hvor man lærer seg kurs 

materialet på 10 dager over 10 

uker. Mentor gir deg tid til å 

absorbere og mestre innholdet 

som til vanlig blir brukt til 

opplæring på SANS 6 dagers 

konferansene. Dette blir gjort 

med veiledning fra en 

håndplukket 

sikkerhetsprofesjonell. For mer 

informasjon om mentor 

prgorammet, gå til:   

http://www.sans.org/mentor/

about.php 

SANS vil legge inn all sin innsats 

for å hjelpe deg å bli sertifisert.  

SANS kommer til Bergen 

Starter 6. Mars 

Security 504: Hacker Techniques, 

 Exploits & Incident Handling 

Mentor biografi 

Chris jobber i dag som Chief Infor-

mation Security Officer hos Sharecat 

Solutions. Her administrerer han til 

daglig utfordringene som  sikkerhets-

fagfeltet byr på for et middels stort, 

internasjonalt firma. I tillegg til en hel 

del fagkunnskap innenfor sikkerhet 

har Chris også en bakgrunn innen 

systemutvikling, applikasjonsstyring 

og ledelse. Chris har en bred kunn-

skap innenfor mange ulike områder 

innen IT, og dette fungerer som en 

glimrende forkunnskap for IT sikker-

hetsarbeidet.    

Chris er en åpen og morsom person 

som alltid deler av seg selv. Han er 

entusiastisk, motiverende, positiv og 

optimistisk. En gøy dag for Chris er 

en dag hvor er involveres i sikker-

hetsspørsmål, penetrasjonstesting, 

eller løser tekniske problemer. Han 

har en lidenskap for sikkerhet, både 

IT og fysisk sikkerhet, men på toppen 

av hyllen over interesser ligger 

sikkerhet på web.  

Inspirert av mennesker som Ed 

Skoudis så er Chris en fremadstor-

mende sikkerhetsprofesjonell. Hans 

motto er "Magi er vitenskap vi enda 

ikke forstår" og "Tenk som en krimi-

nell, jobb som en profesjonell". Chris 

ser frem til å lære fra seg og dele 

hans erfaringer sammen med sine 

studenter. 

 

 

 

 

 

Registrer 

i dag! 

Ettersom hacker angrepene øker så øker også etterspørselen etter kvalifiserte 

IT sikkerhetsprofesjonelle som innehar gode kunnskaper innenfor penetrasjons-

testing og etisk hacking.  

Ved å hjelpe deg å forstå angripernes taktikker og metoder, gi deg direkte delta-

gelse i å finne sårbarheter og oppdage innbrudd, samt utstyre deg med en om-

fattende hendelseshåndteringsplan vil dybde kunnskapen fra dette kurset hjelpe 

deg å bli mer konkurransedyktig mot angriperne.  

Dette kurset adresserer nyskapende og lumske angrepsvektorer, de "gamle og 

gode" angrepene som fremdeles er meget aktuelle, og alt som er mellom. Kur-

set er spesielt nyttig for dem som enten leder eller deltar i et hendelseshåndte-

ringsteam. I tillegg, sikkerhetsprofesjonelle, system administratorer, og sikker-

hetsarkitekter vil også dra nytte i forbindelse med å forstå hvordan designe, ut-

vikle og styre systemene deres for å forhindre, oppdage og reagere på angrep. 

For påmelding eller mer informasjon om kurset: 

Besøk SANS på https://www.sans.org/mentor/  

Beliggenhet: 

Midtunhaugen 10, ZR Gården 

5224 Nesttun 

Gruppe rabatt: 

SANS Mentor program har gleden til å kunne tilby to (2) eller fle-

re studenter som jobber for samme bedrift, en grupperabatt for 

undervisningen. For å oppnå grupperabatten må man kontakte 

tuition@sans.org PÅ FORHÅND av registreringen. I denne epos-

ten må man inkludere navnene og eposten til alle studentene 

som registrerer seg fra din bedrift. 

Studentene vil utføre ”Hacker Techniques, Exploits & Incident Handling” kurset i sitt 

eget tempo. Hver uke vil studentene møte sin lokale SANS mentor for en gjennom-

gang av innholdet så langt. I gjennomgangen vil mentor føre diskusjoner, demonst-

rere øvelsene, presentere det mest fremtredende innholdet og svare på spørsmål. 

Mentoren sitt mål er å hjelpe studentene i å forstå det mer vanskelige materialet, 

mestre øvelsene og forberede dem til GCIH sertifisering.  

Kurset er perfekt for de vedkommende som finner seg involvert eller i ledelsen av et 

hendelseshåndteringsteam. Bemann deg selv med kunnskapen til å forsvare IT 

infrastrukturen din! 



 


