Lider logistyki surowcowo – paliwowej w Europie Centralnej.
Nowoczesna organizacja inwestująca w rozwój pracowników realizujących strategiczne działania
w zakresie dostaw ropy i produktów naftowych.
Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

ZASTĘPCY DYREKTORA PIONU BEZPIECZEŃSTWA I BHP
DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA
miejsce świadczenia pracy: Płock, Warszawa, Gdańsk
(nr ref. 114/III/2018)

OFERUJEMY:






zatrudnienie w renomowanej firmie,
stabilne warunki pracy i atrakcyjne wynagrodzenie,
możliwość rozwoju zawodowego,
szkolenia i programy wdrożeniowe,
koleżeńską atmosferę w pracy.

WYMAGANIA:



wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek informatyczny lub techniczny,
doświadczenie zawodowe wymagane: minimum 5 lat w obszarze definiowania oraz zarządzania procesami związanymi
z bezpieczeństwem informacji, doświadczenie w obszarze ochrony informacji niejawnych,



doświadczanie zawodowe preferowane: minimum 10 lat doświadczenia w branży IT i minimum 3 lata
na stanowiskach menadżerskich,
wiedza z zakresu: problematyki bezpieczeństwa systemów operacyjnych MS Windows i GNU Linux, kryptografii klucza
publicznego oraz ochrony danych w sieciach, zarządzania incydentami bezpieczeństwa i prowadzenia testów
penetracyjnych oraz znajomość dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa IT,
znajomość programów: z zakresu bezpieczeństwa IT oraz zaawansowana pakietu MS Office,
dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu Prince2.






GŁÓWNE ZADANIA:









zarządzanie Zespołem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo IT,
zarządzanie incydentami bezpieczeństwa oraz zarządzanie kryzysowe w przypadkach ataków lub wystąpienia innych
zdarzeń istotnych dla bezpieczeństwa IT,
opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych regulacji z zakresu bezpieczeństwa IT,
czynny udział w opracowywaniu i utrzymaniu procesów związanych z ochroną informacji oraz systemów mogących
mieć na nią wpływ,
nadzór nad zapewnieniem poufności, dostępności i integralności zasobów informacyjnych,
analiza i ocena ryzyka oraz raportowanie jego stanu do Zarządu,
prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT,
nadzór nad realizacją zadań związanych z administrowaniem infrastrukturą IT.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
na adres rekrutacja@pern.pl w terminie do 19 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00.
W tytule maila prosimy podać numer referencyjny 114/III/2018.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych
procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez GK PERN zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo
wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału
w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych".

