Specialista pro informační bezpečnost - Praha

ČSOB patří mezi nejlepší zaměstnavatele na trhu. Jsme moderní společnost s přátelskou firemní
kulturou, nadstandardními benefity i pracovním prostředím. Ceníme si profesionality a lidského
přístupu. Profesionálové u nás mají prostor růst a rozšiřovat si dosavadní znalosti. V ČSOB můžete
začít i od nuly a získat své první zkušenosti v oblasti bankovnictví.

Náplň práce:







aktivní spolupráce s odbornými a obchodními útvary na tvorbě, zavádění a hodnocení nástrojů v
oblasti informační bezpečnosti
koordinace aktivit z oblasti informační bezpečnosti napříč bankovní skupinou
zavádění nových a změna současných procesů pro konkrétní oblasti informační bezpečnosti i napříč
celou bankou
příprava podkladů pro stanoviska a doporučení týkající se řízení informační bezpečnosti pro vedení
banky
kontrola a vyhodnocování správnosti procesů a postupů používaných v informační bezpečnosti
sledování vývoje a trendů v informační bezpečnosti
Požadujeme:











vysokoškolské vzdělání (VOŠ, VŠ), případně před dokončením
zkušenosti z oblasti informační (IT) bezpečnosti a informačních technologií výhodou
přehled v základních konceptech a standardech informační bezpečnosti výhodou
ochotu se vzdělávat, primárně v oblasti informační bezpečnosti
výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem
výborné organizační, komunikační a prezentační schopnosti
velmi dobré analytické a koncepční schopnosti
schopnost samostatného a tvůrčího myšlení
odolnost vůči stresu
Nabízíme









další vzdělávání, mezinárodní profesní certifikace, osobní a profesní růst
možnost účasti na mezinárodních projektech v rámci skupiny KBC
účast na zajímavých projektech v rámci ČSOB
samostatnou a zodpovědnou práci
sympatický kolektiv
pro své zaměstnance pořádáme společenské a sportovní aktivity (např. celobankovní sportovní hry),
navíc podporujeme sportovně společenská týmová setkání poboček a útvarů banky
naše benefity jdou za obvyklý standard (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravu, pojištění a penzi),
navíc poskytujeme:
 cafeterii nastavenou na míru
 3 dny zdravotního volna
 mimořádně výhodné zaměstnanecké investiční programy a finanční služby
 flexibilní přístup k práci odkudkoliv (dle toho co vám vaše práce umožní

V případě zájmu pište na adresu imala@csob.cz

