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Rachel Wilson menghabiskan 15 tahun pertama karirnya di National Security
Agency (NSA). Selama karir NSA-nya, dia memegang beberapa posisi
kepemimpinan tingkat eksekutif senior.
Antara 2008 dan 2010, dia menjalankan operasi kontraterorisme NSA dan
memimpin perusahaan global dalam mendeteksi dan mengganggu rencana teroris
melawan Amerika Serikat dan sekutunya.
Antara 2010 dan 2012, Rachel menjabat sebagai Kepala Operasi NSA di Inggris
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bekerja di Kedutaan Besar AS di London. Dalam peran ini, ia bekerja dengan badan
intelijen Inggris untuk melawan ancaman teroris dan dunia maya ke Olimpiade
2012.

Cyber Security

Kembali ke AS pada tahun 2012, Rachel menghabiskan hampir lima tahun
memimpin operasi eksploitasi dunia maya NSA dalam Operasi Akses Khusus NSA.
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Dalam kapasitas ini, dia memimpin perencanaan dan pelaksanaan ribuan operasi
eksploitasi dunia maya terhadap beragam target intelijen asing, militer, dan dunia
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maya dan menjabat sebagai pejabat yang berkomitmen untuk banyak aktivitas
pengumpulan intelijen dan risiko tertinggi NSA.
Pada bulan April 2017, Rachel Wilson menjadi Kepala Keamanan Siber pertama
untuk Manajemen Kekayaan dan Teknologi Investasi Morgan Stanley. Rachel
Wilson adalah Managing Director dan Kepala Keamanan Siber untuk Morgan
Stanley Wealth Management. Dia bertanggung jawab untuk melindungi keamanan
siber dari Wealth Management, Manajemen Investasi, dan sistem Pialang Utama,
serta integritas dan kerahasiaan data Perusahaan dan klien. Selain itu, Rachel
memberikan saran kepada pimpinan Wealth Management, Investment
Management, dan Prime Brokerage tentang masalah keamanan siber, termasuk
standar pengembangan kode aman, arsitektur jaringan aman, hubungan vendor,
deteksi ancaman persisten tingkat lanjut (APT), dan keamanan seluler. Dia juga
memimpin pendidikan dan komunikasi lapangan dan klien tentang risiko, ancaman,
dan mitigasi dunia maya. Dia dan timnya mendorong inovasi untuk keamanan siber
dan teknologi otentikasi baru.
Rachel diakui oleh Morgan Stanley Wealth Management sebagai bagian dari Kelas
MAKERS 2019, sebuah program yang menghormati wanita yang berperan sebagai
pelopor, inovator, dan advokat. Dia juga dinobatkan sebagai salah satu Top Women
in WealthTech 2020 oleh ThinkAdvisor.
Dalam kapasitas pribadinya, Rachel memberi nasihat kepada individu, perusahaan,
dan institusi tentang praktik dan strategi terbaik keamanan siber. Dia menjabat di
Dewan Penasihat WATSCO Inc (NYSE: WSO) dan Dewan Penasihat CISO Amgen
Inc (NASDAQ: AMGN).

Rachel Wilson adalah pembicara yang dicari untuk forum teknologi, keuangan, dan
profesional dan baru-baru ini menjadi pembicara utama Barron's Top 100, KTT
Tahunan 401k National Association of Plan Advisors (NAPA), Konferensi Tahunan
Portfolio Management Institute (PMI), Asosiasi Konferensi Tahunan Konsultan
Investasi Profesional (APIC), dan Konferensi Tahunan Asosiasi Profesional
Rencana Saham Nasional. Rachel adalah pemikir terkemuka dalam melindungi
anak-anak dan remaja dari ancaman dunia maya dan suka mendidik kaum muda
dan orang tua mereka tentang cara menjadi warga negara yang aman di internet.
Rachel meraih gelar BA dari Wellesley College dan MA dari University of Chicago.
Rachel dan suaminya tinggal di New York City bersama dua anak mereka.
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