Auditor IT junior
Do oddělení kybernetické bezpečnosti hledáme z řad studentů novou posilu – juniorního IT auditora.
Vyznáte se v IT a říkají Vám něco pojmy jako systém managementu, kybernetická bezpečnost nebo
ISO 27001? Máte čas a chuť sbírat pracovní zkušenosti? Možná hledáme právě Vás.
Náplň práce:








práce v oddělení kybernetické bezpečnosti,
účast na auditech ISO 27001 v pozici auditora v zácviku, po nějaké době i audity eIDAS, GDPR,
rozvoj produktu kybernetické bezpečnosti, eIDAS, GDPR,
sledování novinek a aktualizace šablon a formulářů,
administrativní práce spojená s předchozími činnostmi,
studium norem, nařízení a další legislativy, směrnic a postupů,
zacvičování do pozice IT auditora.

Požadujeme:








studenta VŠ odpovídajícího oboru (IT, informační management, kybernetika apod.),
dobrou znalost IT, ideálně i z pohledu IT infrastruktury,
zájem o dlouhodobou spolupráci (po dokončení studia ideálně přechod na plný úvazek),
zájem o práci v oblasti kvality, systémů řízení, kybernetické bezpečnosti,
znalost ISO 20001, ISO 27001, eIDAS, GDPR výhodou,
řidičský průkaz sk. B výhodou,
komunikativní znalost AJ.

Nabízíme:











práci na zkrácený úvazek (nejspíš formou DPČ),
odborné zaškolení, možnost získání certifikátu auditora kvality,
po úplném zaškolení možnost přechodu na plný úvazek do pozice IT auditora,
získání velkého množství znalostí a praktických zkušeností v této oblasti,
pravidelné školení a vzdělávání,
odpovídající mzdové ohodnocení,
flexibilní pracovní dobu,
prostředí stabilní české společnosti,
příjemný kolektiv,
velmi silné know-how.

Nástup: dle dohody
V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail hr@ezu.cz.
Zasláním Vašeho životopisu dáváte EZÚ, s.p. souhlas se zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů v personální databázi v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Toto zpracování a uchování slouží výhradně za účelem
získání zaměstnance, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Váš souhlas platí až do jeho odvolání, nejdéle však po dobu 1
roku od jeho zaslání. Zároveň prohlašujete, že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé.
EZÚ nehradí náklady uchazečů spojené s jejich účastí ve výběrovém řízeni na tuto pozici.

