
 

 
 
České nebe je již 25 let, nepřetržitě každým dnem, v každém jeho momentu střeženo profesionály 
z Řízení letového provozu České republiky. Jsme silný a jedinečný zaměstnavatel na českém trhu. 
Součástí týmů provozního personálu jsou týmy, které pečují o kybernetickou bezpečnost všech 
provozních systémů, rozvoj ochrany a jejich optimalizaci v souladu se zvyšujícími se nároky na provoz 
a bezpečnost. Pro oddělení projektového managementu hledáme kolegyni/kolegu na pozici: 
 
 

Architekt kybernetické bezpečnosti 
(Specialista rozvoje ATM systémů)   

 
Máte znalosti a zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti? Nabízíme Vám příležitost pracovat 
na informační bezpečnosti jedinečných Air traffic management systémů (ATM systémů) s unikátně 
propojenými technologiemi v atraktivním prostředí letectví. Příležitost, kterou Vám jiný zaměstnavatel 
v tuzemsku nenabídne.  Příležitost stát se součástí důležitého týmu metodiků pro rozvoj ATM systémů 
a projektových manažerů, kteří řídí zavádění změn stávajících ATM systémů nebo implementaci 
nových. Staňte se specialistou ve výjimečném prostředí.   
 
 
Co bude Vaší pracovní náplní? 

 Zajištění bezpečnostní role dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 

 Společně v širším týmu kolegů budete navrhovat bezpečnostní opatření u nových systémů 
a navrhovat změny a optimalizace u stávajících funkčních systémů. Hledáme kolegu, který je 
flexibilní a má ochotu aktivně nacházet cesty a různé varianty řešení. 

 Specifika ATM systémů poznáte při spolupráci s provozními techniky, kteří budou Vaši podporou 
nejen v začátcích, ale také dlouhodobě, tak jako tým  metodiků pro rozvoj ATM systémů. Vaše 
analytické myšlení bude, pro úspěšnou kooperaci, stejně potřebné jako Vaše komunikační 
dovednosti.  

 Nabídneme Vám možnost vycestovat do zahraničí v rámci setkání evropských pracovních skupin 
a Vaše pracovní zkušenosti budete mít možnost rozšiřovat i díky generačně pestrému kolektivu 
kolegů, který je pro náš podnik typický. 

  
Dle slov šéfa: „Hledám komunikativního a spolehlivého člena týmu, který bude profesionálně odvádět 
svou práci a bude spokojený v našem moderním pracovním prostředí s nadstandardním zázemím pod 
jednou střechou a neformální přátelskou atmosférou.“ 
 
Co budete potřebovat? 
 

 VŠ vzdělání technického směru, optimálně IT nebo elektro zaměření. 

 Praxe v oboru alespoň 3 roky v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. 

 Velmi dobrá orientace v sítích, síťových protokolech TCP/IP a oblasti bezpečnosti. 

 Zkušenosti s firewally, IPS, IDS, Proxy, výhodou také SQL, SIEM. 

 AJ na úrovni B2 (dle CEFR). 
 
Jaký je průběh výběrového řízení? 

V rámci výběrového řízení absolvujete osobní pohovor a dále přezkoušení z anglického jazyka. 
 
Máte-li chuť a energii se k našemu týmu připojit, zašlete nám prosím svůj životopis a motivační dopis 

v češtině do 28. 2. 2019 v odkaze na http://kariera.rlp.cz/nabidka-prace/architekt-kb/ 
 
Váš kontakt pro doplňující dotazy je Ing. Barbora Janíková, MBA;  tel. 220 372 229. 
  

Pracoviště:   Jeneč, okr. Praha - západ 
Nástup: dohodou 
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