Systémový specialista –
kybernetická bezpečnost
Generální ředitelství Správy železnic, státní
organizace, hledá uchazeče/uchazečky o zaměstnání
—
—
—
—

Druh HPP
pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s předpokladem
prodloužení na dobu neurčitou
Pracoviště
Dlážděná 1003/7, Praha 1
Možný nástup
dle dohody
Kontakt
Strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis
zasílejte v elektronické podobě na adresu kariera@szdc.cz,
do předmětu e-mailu uveďte: „Odbor informatiky –
kybernetická bezpečnost“
Požadované vzdělání
— SŠ/VŠ technického zaměření
Požadovaná praxe
— praxe v kybernetické bezpečnosti
Kvalifikační předpoklady
— povědomí o informační bezpečnosti a souvisejících
zákonech a regulacích (zákon o kybernetické bezpečnosti,
GDPR, ISO, ITIL)
— pokročilá znalost Office 365, internetu

zájem o práci s lidmi, komunikativnost a empatie
odolnost vůči stresu, nekonfliktnost, otevřenost
schopnost asertivního jednání
časová flexibilita

Pracovní náplň
— uplatňování podnikových bezpečnostních politik do ICT
— součinnost na projektech odboru Informatiky v oblasti
kybernetické bezpečnosti
— zpracování bezpečnostních incidentů včetně dodržení lhůt
SLA
— zpracovávání podkladů pro bezpečnostní analýzy
— příprava návrhů na zdokonalování systému bezpečnosti IT
— podílení se na definování požadavků na konkrétní řešení,
návrzích konkrétního řešení a jejich posuzování/výběru
s cílem minimalizace celkových nákladů daného řešení
pro celou společnost
— konzultace k informačním systémům
— kooperace s metodickými útvary a dodavateli aplikací
— příprava podkladů pro zadávací řízení veřejných zakázek
— koordinace využití technologií podporujících bezpečnost IT
a specialistů zajišťující provoz daných technologií
Nabízíme
— 6 týdnů dovolené
— pružnou pracovní dobu 37,5 hod/týden
— jízdní výhody ČD, po 6 měsících i pro rodinné příslušníky
— příspěvek na dovolenou a volnočasové aktivity
— stravenky
— volnočasovou kartu MultiSport
— po roce příspěvek na penzijní spoření aj.

CO JE SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE?

— Již 17 let plníme funkci provozovatele a vlastníka
železniční dopravní cesty v České republice.
— Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu,
opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.
— Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní
a perspektivní společnost.
— Se svými více než 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi
největší zaměstnavatele v České republice.

Požadovaný profil
— analytické myšlení, chuť učit se novým věcem

Správa železnic, státní organizace

www.szdc.cz

