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Džejson Braun je direktor bezbednosti Talesa (vodeće međunarodne grupe za elektroniku i 
sisteme u oblasti odbrane, vazduhoplovstva i svemirskih istraživanja, bezbednosti i transporta u 
Australiji i širom sveta) u Australiji i Novom Zelandu. Neposredno je odgovoran za međunarodnu 
trgovinu i bezbednosnu vezu sa vladom, organima za sprovođenje zakona i obaveštajnim 
zajednicama za razvoj partnerskih aranžmana kojima se minimiziraju rizici ove kompanije, kao i 
drugih partnera u zajednici. On je, takođe, zadužen da obezbedi usklađenost sa međunarodnim 
zahtevima i zahtevima Komonvelta za kontrolu trgovine, zahtevima nacionalne bezbednosti i 
relevantnih federalnih i nacionalnih propisa. 
 
Pre nego što se 2004. pridružio Talesu, Džejson ima 27 godina iskustva u vladi Komonvelta 
obavljajući sledeće dužnosti: 
- Pomoćnik sekretara za odbranu i geoprostor, 
- Generalni direktor za  bezbednost i razvoj ljudskih resursa, 
- Različita imenovanja u portfelju bezbednosti Generalnog pravobranioca u oblastima borbe 
protiv terorizma i bezbednosne politike i istraga. 
 
Radio je u brojnim višim odborima u javnom sektoru i privatnim institucijama, između ostalog i 
kao: 
- Član Međunarodne komisije za standarde i smernice ASIS-a od 2007. do 2015. godine. 
- Predsednik Australijskog komiteta za standarde u oblasti bezbednosti. 
- Saradnik i član Upravnog odbora Australijskog instituta za politiku rizika (ARPI) kao direktor 
globalne politike bezbednosti. 
- Predsednik Australijskog saveta profesionalaca bezbednosti 2009 - 2012. 
- Viši regionalni potpredsednik ASIS Međunarodne grupe 20 2009 - 2012, 
- Član Nacionalnog centra za bezbednosne standarde od 2006. do 2011. godine. 
- Predsednik Australijskog odbora za bezbednost odbrane 1999 - 2002. 
 
Trenutno je:  
- Predsednik profesionalaca bezbednosti Australazije 
- Predsednik Australijskog komiteta za standarde (MB25) za bezbednost i otpornost. 
- Predsednik Međunarodnog komiteta za standarde u upravljanju rizicima (ISO/TC262 Risk 
Management). 
- Predsednik Australijskog godišnjeg samita zaštite 
- Zamenik predsednika Australijskog foruma izvršnih direktora bezbednosti. 
 
Džejson ima status ovlašćenog eksperta za bezbednost u Velikoj Britaniji i licenciranog eksperta 
SPA (Security Professionals Australasia).  U februaru 2011. godine odlikovan je australijskom 
medaljom za bezbednost. Godine 2013. IFSEC Internašional ga je uvrstio među 40 globalno 
najuticajnih ličnosti u oblasti bezbednosti, kao i  upravljanja rizikom od požara. 
 


