
Ministerstvo zemědělství Odbor informačních a komunikačních technologií 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent/ka v oddělení kybernetické bezpečnosti 

Stručný popis pracovního místa 
(charakteristika pracovní činnosti) 

Realizace činností zahrnující oblast informační bezpečnosti 
dané zákonem č.181/2014  o kybernetické bezpečnosti a 
navazující legislativy; 

Procesní, administrativní a technická informační bezpečnost; 

Provádění kontrol bezpečnosti informací a podpora auditů, 
navrhování příslušných opatření; 

Realizace dalších činností nezbytných při provozu ISMS, 
kybernetické bezpečnosti a zvládání provozní bezpečnosti 

Požadavky kladené na uchazeče:   

Vzdělání Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 
programu, výhodou obor zahrnující  informatiku/kybernetiku 

Požadovaná praxe Odborná praxe v oboru informační/kybernetické bezpečnosti 
a v ICT (HW, SW, síťová infrastruktura apod.) výhodou 
Praxe v zavádění nebo správě systému řízení bezpečnosti 
informací a praxe v oblasti projektového řízení výhodou; 

Jazykové znalosti AJ v rozsahu odborných textů 

Další znalosti a schopnosti Znalost legislativy, zejména zákona č. 181/2014 o 
kybernetické bezpečnosti a navazující legislativy; 
Znalost norem a standardů pro informační bezpečnost, 
zejména rodiny ISO 27000; 
Samostatnost, zodpovědný přístup k práci, pečlivost a smysl 
pro týmovou spolupráci, ochotu učit se novým věcem 
Znalosti v oblasti HW, SW, síťové infrastruktury 

Další informace o pracovní pozici 

Možnost pracovat s moderními ICT bezpečnostními nástroji 
zaměřenými například sledování a vyhodnocování datových 
toků, řízení privilegovaných účtů, řízení uživatelských účtů, 
sběr a vyhodnocování bezpečnostních událostí. 
Možnost podílet se na rozvojových projektech v rámci 
kybernetické bezpečnosti a být součástí dynamického týmu 
kybernetické bezpečnosti, včetně osobního rozvoje různými 
odbornými školeními. 

Další informace:  

Pracovní poměr na dobu Neurčitou 

Předpokládané datum nástupu 1. května 2017 

Platová třída 14. platová třída 

Místo výkonu práce Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 

Bližší informace poskytne Ing. Karel Štefl,Odd. kybernetické bezpeč., tel.: 221812659 

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních 
dopisů,  strukturovaných profesních 
 životopisů, kopií dokladů o nejvyšším 
dosaženém vzdělání a výpisů z evidence 
rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 

Ministerstvo zemědělství 
personální odbor (11130) 
Marie Heřmánková 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
e-mail: zamestnani@mze.cz 

Podmínky účasti ve výběrovém řízení Přihláška, Motivační dopis; Strukturovaný profesní životopis; 
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; Kopie 
čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není 
starší 3 měsíců. 

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit 18. 4. 2017 

 

Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách 
Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz 

mailto:zamestnani@mze.cz
http://eagri.cz/

