
 

  www.ICA.cz 

První certifikační autorita, a. s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze. Den zápisu: 12. 3. 2001, 

Spisová značka: oddíl B., vložka 7136. IČ: 26 43 93 95 DIČ: CZ26439395  

 PRACOVNÍK BEZPEČNOSTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 

Víte, co znamená zkratka PKI či pojem Public Key Infrastructure?  

Víte, na jakém principu je založena technologie elektronických podpisů?  

Víte, jak se zajišťuje jejich dlouhodobá platnost a jak se jejich platnost ověřuje?  

Máte povědomí o tom, že elektronická identifikace osob může mít různé úrovně záruky ověření?  

Chcete pracovat v užším kolektivu a ve společnosti, která se primárně zabývá využitím IT technologií v oblasti zabezpečení 

elektronických dokumentů a je klíčovým hráčem na trhu?  

Potom jste člověk, kterého hledáme!  Ozvěte se nám a pojďme se potkat!  

Do našich poboček v Praze a Hradci Králové hledáme nového kolegu, který nám pomůže zvládat stále narůstající objem 

práce, vyplývající z celosvětově průběžně rostoucího trhu na poli elektronické komunikace, zpracování a ukládání 

elektronických dokumentů. 

 

O čem taková práce je: 

 Vyhledávání možností a určování optimálních postupů pro práci s elektronickými podpisy, 

elektronickými časovými razítky a související IT infrastrukturou  

 Provádění rozborů a analýz v oblastech zvládání rizik a řízení bezpečnosti informací 

 Spolupráce s vývojáři na přípravách implementace nových produktů v oblasti PKI a jejich 

následném zavádění do praxe  

 Sledování změn v související české a evropské legislativně, sledování vývoje mezinárodních 

standardů a norem, vztahujících se na obory elektronické identifikace a služeb vytvářejících 

důvěru 

 
Co od Vás očekáváme: 

 Minimálně středoškolské vzdělání technického směru, nejlépe v elektrotechnickém oboru 

 Základní orientaci v architektuře moderních IT systémů, praktické znalosti z oblasti aplikované 

kryptografie a PKI výhodou  

 Schopnost pracovat samostatně i v rámci kolektivu  

 Minimálně pasivní znalost anglického jazyka pro potřeby čtení odborné literatury  

 Zájem a ochotu učit se novým věcem 

 
Jaké to u nás je? 

 Práce v perspektivním IT oboru   

 Klidné pracovní prostředí, práce v klasické kanceláři s klimatizací (ne open space), žádné střídavé 

pracoviště, možnost částečné práce z domova 

 Kolektiv sympatických kolegů, kteří Vám ochotně poradí 
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Na co se můžete těšit: 

 Odpovídající finanční ohodnocení včetně odměn / bonusů / prémií 

 Pružnou pracovní dobu, týden dovolené navíc, zdravotní volno/sick days až 5 dní /rok 

 Mobilní telefon, notebook, stravenky, možnost osobního rozvoje, kurzy, školení 

 Příspěvek na penzijní připojištění 2.000 Kč/měs. příspěvek na dopravu 5.000 Kč ročně, Multisport / 

FlexiPass karta, Sportovní klub I.CA 

 

Informace o pozici: 

 Místo pracoviště: Praha 9 - Libeň nebo pobočka v Hradci Králové 

 Práce na plný úvazek, pro studenty možnost polovičního úvazku 

 Pracovní smlouva na dobu neurčitou, nástup dle dohody 

 Pozice je vhodná i pro čerstvé absolventy 

 

Máte zájem se přidat k našemu týmu? Zašlete nám, prosíme, Vaše CV na e-mailovou adresu abel@ica.cz, nebo nás můžete 

kontaktovat telefonicky na čísle +420 725 890 302 (Jan Abel). 

Vhodným kandidátům se ozveme do 14 dnů. 
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