Si izkušen strokovnjak na področju zagotavljanja informacijske varnosti?
Te zanima kibernetska varnost in veliki izzivi, ki se tu pojavljajo?
#verjemivase in se pridruži naši ekipi na delovnem mestu:

POOBLAŠČENEC ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE
VARNOSTI (m/ž)
Opis dela:
•
Redna analiza informacijskih tveganj, ocene tveganj in zagotavljanje ocene skladnosti z veljavnimi predpisi in standardi,
•
Upravljanje z varnostnimi incidenti ali potencialnimi varnostnimi incidenti s sodelovanjem drugih funkcij v banki, kjer je ustrezno (npr.
ugotavljanje, ocenjevanje, spremljanje in poročanje o varnostnih incidentih vezanih na informacijsko varnost),
•
Nadzor izvedbe ukrepov za izboljšanje stanja informacijske varnosti,
•
Redno pregledovanje in posodabljanje politike informacijske varnosti ter zagotavljanje skladnosti s politiko, zakonodajo in standardi
•
Redno in izredno poročanje upravi in/ali nadzornemu svetu banke ter Vodji sektorja IT podpora poslovanju (m/ž) o neskladnostih,
varnostnih incidentih, tveganjih, pojavu novih groženj iz naslova informacijske varnosti ter o izvajanju ukrepov za izboljšanje informacijske varnosti,
•
Svetovanje upravi in Vodji sektorja IT podpora poslovanju (m/ž) ter ostalim zaposlenim v banki glede upravljanja informacijske varnosti, vključno glede razvoja predpisov in standardov s tega področja,
•
Izdelava usmeritev za zaposlene glede ustreznega upravljanja informacijske varnosti (npr. navodila, priročniki).
•
Skrb za povrnitev informacijskega sistema nazaj v normalno stanje v primeru kibernetskih incidentov,
•
Sodelovanje na projektih v uvezi z upravljanjem informacijske varnosti,
•
Sodelovanje pri odpravljanju izjemnih stanj povezanih z informacijsko varnostjo
•
Sodelovanje pri testiranju varnostnih politik z namenom odkrivanja stopnje varnosti in pomanjkljivosti
•
Priprava letnega poročila vodstvu banke na področju informacijske varnosti,
•
Nadzor nad popolnostjo dokumentacije
•
Redno ažuriranje delovnih navodil in procesov ter priročnikov,
•
Šolanje in prenos znanja na ostale sodelavce glede informacijske varnosti.
Potrebuješ:
•
vsaj VI. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri,
•
vsaj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem ali primerljivem delovnem mestu,
•
sposobnost povezovanja več področij dela z vprašanji IT varnosti,
•
pogoj za zaposlitev je predloženo potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku,
•
poznavanje zakonov in podzakonskih aktov s področja dela ter zahtev regulatorjev,
•
odlično poznavanje področja informacijske varnosti, standardov in priporočil s področja dela,
•
dobro razvite organizacijske in koordinacijske sposobnosti,
•
natančnost, odgovornost, vestnost in osebna urejenost,
•
kreativnost, samoiniciativnost in pripravljenost za timsko delo,
•
dobro znanje angleškega jezika,
•
usmerjenost k vrednotam banke Sparkasse, ki so: zaupanje, profesionalnost, ustvarjalnost, srčnost in ekološka odgovornost.
•
Prednost pri izboru imajo kandidati:
•
z več kot petletnimi izkušnjami iz varnostnega upravljanja kompleksnih IT okolij,
•
z izkušnjami z reševanjem IT varnostnih incidentov,
•
s pridobljenim certifikatom poznavanja enega od IT varnostnih standardov (CISM, CISSP ali ISO 27001).
Nudimo:
•
delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev,
•
delo v mednarodnem bančnem okolju in mladem dinamičnem kolektivu,
•
pridobivanje novih znanj in izkušenj,
•
odgovornost za zdravje pri delu (različne aktivnosti, izobraževanja, ponudba za zaposlene).
•
karierni razvoj.
Vabimo te, da svoje motivacijsko pismo z življenjepisom pošlješ do vključno 30.04.2019 na elektronsko pošto zaposlitev@sparkasse.si.
Informacij po telefonu ne posredujemo.

www.sparkasse.si

