www.ICA.cz
PRACOVNÍK BEZPEČNOSTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
Pro naše oddělení bezpečnosti hledáme šikovného a zodpovědného kolegu, který by doplnil náš tým na pracovišti v Hradci
Králové. Zajímá se o fungování moderních technologií nejen z pohledu programátora.

O čem taková práce je:


Analýzy a rozbory v oblastech zvládání rizik a řízení bezpečnosti informací



Sledování kompatibility klientských procesů a služeb s nařízením eIDAS



Vytváření a úpravy profilů elektronických certifikátů a časových razítek



Sledování aktuálních českých i zahraničních standardů vztahujících se k oboru elektronické
identifikace a služeb vytvářejících důvěru



Spolupráce s dalšími odděleními společnosti při tvorbě interních postupů a směrnic



Další úkoly vztahující se k bezpečnosti IS

Co od Vás očekáváme:


Vysokoškolské vzdělání technického směru, nejlépe elektrotechnika



Základní orientaci v oblasti infrastruktury veřejných klíčů a služeb vytvářejících důvěru



Schopnost práce s oborovými normami a předpisy



Administrativní schopnosti (práce s dokumenty a statistikami)



Schopnost číst odbornou literaturu v anglickém jazyce



Schopnost pracovat v týmu i samostatně, zájem a ochota učit se nové věci

Na co se můžete těšit:


Práci v moderním oboru u předního poskytovatele důvěryhodných služeb v ČR



Klasická kancelář (ne open space), práce v klidném pracovním prostředí



Kolektiv sympatických kolegů, kteří Vám ochotně poradí



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, osobní rozvoj, vzdělávací aktivity, kurzy, školení



Příspěvek na dopravu 5.000 Kč ročně, příspěvek 2.000Kč/měs. na penzijní připojištění,
Multisport/FlexiPass karta, Sportovní klub I.CA

Informace o pozici:


Místo pracoviště: Hradec Králové



Práce na plný úvazek, pro studenty možnost polovičního úvazku



Pracovní smlouva na dobu neurčitou, nástup dle dohody



Pozice je vhodná i pro absolventy

Máte zájem se přidat k našemu týmu? Zašlete nám, prosím, Vaše CV na adresu abel@ica.cz, či nás můžete kontaktovat
telefonicky na čísle +420 725 890 302 (Jan Abel). Vhodným kandidátům se ozveme do 14 dnů.
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