Specjalista ds. analiz bezpieczeństwa informacji
Miejsce pracy: Królewska 14, Warszawa
Główne zadania:


Przeprowadzanie szacowania ryzyka bezpieczeństwa produktów informatycznych, procesów i
infrastruktury w oparciu o wdrożone metodyki i narzędzia,



Opracowywanie, rozwijanie i aktualizowanie metodyki szacowania ryzyka w produktach informatycznych i
procesach w obszarze bezpieczeństwa,



Udział w testowaniu i wdrażaniu wewnętrznego systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem,
bezpieczeństwem i zgodnością (GRC),



Opracowywanie i aktualizowanie standardów bezpieczeństwa IT, zmian w regulacjach wewnętrznych w
zakresie bezpieczeństwa,



Administrowanie systemem do zarządzania tożsamości oraz udział w pracach zespołu koordynacji
zarządzania uprawnieniami,



Analizowanie ryzyka bezpieczeństwa IT w projektach, przeprowadzanie analizy ryzyka odstępstw od
standardów bezpieczeństwa,



Uczestnictwo w audytach bezpieczeństwa informacji w jednostkach organizacyjnych Banku oraz
instytucjach powiązanych z Bankiem umowami,



Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w ramach departamentu,



Opracowywanie materiałów informacyjnych oraz propozycji szkoleń dla pracowników Banku na temat
aktualnych zagrożeń.

Oczekiwania:


Wykształcenie wyższe techniczne (pożądane IT) i/lub ekonomiczne,



Preferowane 3 letnie doświadczenie z obszaru bezpieczeństwa, audytu, oceny ryzyka IT, opcjonalnie
posiadanie certyfikatu CRISC, CISM lub CISA,



Wiedza z zakresu międzynarodowych norm i standardów z zakresu ochrony informacji
i bezpieczeństwa IT,



Znajomość zagadnień z zakresu analizy ryzyka bezpieczeństwa IT,



Znajomość MS Office, Exchange, opcjonalnie: Sailpoint IIQ lub inny system typu IAM, RSA Archer,



Pożądana znajomość Linux, administrowania MS Windows,



Dobra komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz umiejętność sprawnego korzystania z
dokumentacji technicznej w wersji angielskiej,

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”



Umiejętność współpracy z i budowania relacji,



Samodyscyplina w realizacji wyznaczonych celów,



Umiejętność ustalania priorytetów w realizacji celów.

Oferujemy:


Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w renomowanej instytucji finansowej;



Możliwość rozwoju w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych;



Atrakcyjny pakiet benefitów.

Prosimy o nadsyłanie cv do:

Patryk.Kaliszewski@partners.mbank.pl

Wysyłając niniejszą ofertę pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niej moich danych osobowych, przez
mBank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul Senatorskiej 18, jak również przez spółki wchodzące w skład Grupy mBanku
SA, w związku z aplikowaniem na ww. stanowisko, jak również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zostałem
poinformowany o: 1/ przysługujących mi prawach m.in. dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak
również wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie dotyczących mnie danych; 2/ miejscu publikowania aktualnego wykazu
spółek wchodzących w skład Grupy mBanku S.A. tzn. na stronie internetowej www.mbank.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

