Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o. działa w Polsce blisko 17 lat. Jesteśmy częścią chińskiego koncernu działającego
w branży high-tech. Nasza firma jest producentem systemów oraz urządzeń służących do kontroli bezpieczeństwa,
opartych na technologii obrazowania rentgenowskiego. Nasze urządzenia skanujące znalazły szerokie zastosowanie
między innymi w kontroli celnej, lotnictwie oraz produkcji przemysłowej. Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. IT i Bezpieczeństwa Informacji
(Miejsce pracy: Kobyłka, powiat Wołomiński)

Zakres obowiązków:
• Aktywności związane z administracją systemów IT
• Monitorowanie zdarzeń systemowych
• Analiza raportów systemowych
• Analiza raportów systemów bezpieczeństwa
• Analiza incydentów oraz obsługa zdarzeń bezpieczeństwa
• Weryfikacja występowania oraz usuwanie podatności w systemach i infrastrukturze firmy
• Konfiguracja i parametryzacja polityk, reguł i alertów w systemach bezpieczeństwa
• Opracowywanie procedur reagowania na zdarzenia bezpieczeństwa
• Administracja licencjami oprogramowania
• Administracja prawami użytkowników
• Współpraca z partnerami IT i Administracja umowami IT
• Współpraca z innymi działami w obszarze bezpieczeństwa IT, podnoszenie świadomości i przeprowadzanie
szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa Informacji
Wymagania:
• Doświadczenie zawodowe w obszarze IT i Bezpieczeństwa Informacji
• Dobra znajomość budowy komputerów, sieci komputerowych, Systemów Windows Server, Active Directory,
itp.
• Znajomość rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT
• Poparta doświadczeniem wiedza z obszaru analizy incydentów bezpieczeństwa sieci
systemów operacyjnych, baz danych oraz aplikacji
• Praktyczna znajomość mechanizmów zabezpieczeń systemów operacyjnych Windows, Active Directory
• Znajomość norm i przepisów prawa z obszaru ochrony i bezpieczeństwa informacji (np. ISO27001)
• Umiejętność analizy logów zdarzeń bezpieczeństwa
• Umiejętność analitycznego myślenia oraz szybkiego reagowania na problemy
• Terminowość, skrupulatność i odpowiedzialność za realizowane zadania
• Wykształcenie wyższe informatyczne
• Znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji (poziom B2)
Oferujemy:
• Umowę o pracę
• Prywatną opiekę medyczną
• Ubezpieczenie na życie po okresie próbnym
• Interesującą pracę w firmie z kapitałem zagranicznym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania
Wszystkich zainteresowanych pracą u nas zachęcamy do przesłania swojego cv na adres
recruitment.pl@nuctech.com w temacie maila wpisując nazwę stanowiska którego dotyczy zgłoszenie.
Poprzez wysłanie aplikacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach
rekrutacji zamieść w CV lub w odpowiedzi na ogłoszenie następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w aplikacji przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach związanych z przeprowadzeniem przyszłych
procesów rekrutacji”. Więcej informacji na temat przetwarzania danych kandydatów przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie znajdziesz pod adresem: Polityka Prywatności, oraz kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:
rodo.pl@nuctech.com

