SPECIALISTA INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI
PRO VÝROBNÍ ZÁVODY
Ne vždy pro „oživení“ počítače postačí použít tlačítko pro jeho restartování. IS-IT oddělení se zabývá všemi
technickými problémy, které mohou v podniku nastat. Dohlíží na instalaci a údržbu počítačových síťových
systémů, instalaci nového softwaru nebo hardwaru a také zaškoluje nové zaměstnance, jak s technikou správně
pracovat. Tým IT udržuje systém v bezpečí, chrání naše data před kybernetickými útoky či jinými hrozbami a
vzniklé potíže řeší okamžitě.
Specialista informační bezpečnosti bude úzce spolupracovat s odděleními T&P engineeringu a FFIT (factory
floor IT) experty. Společně budou sledovat, analyzovat a vyhodnocovat bezpečnostní situaci s propojením na
tradiční IT. Hlavním cílem spolupráce je eliminace bezpečnostních rizik a nastavení kontrolních mechanismů.
NA ČEM BUDETE PRACOVAT:
- Monitorovat situaci, identifikovat možná rizika z pohledu compliance a bezpečnosti, ve spolupráci
s factory IT implementovat a rozvíjet opatření Nestlé systému bezpečnosti
- Vyhodnocovat a kontrolovat rizika spojená s vybranými aktivitami, které provádí závodové IT, předcházet
jim a nastavovat preventivní opatření
- Spolupracovat se závodovým IT, externími interními auditory, zavádění nápravných opatření
- Zvyšování povědomí o informační bezpečnosti na závodech, vedení školení
HODÍTE SE K NÁM, POKUD:
- Se orientuje v síťové infrastruktuře (routers, switches, accesspoints, firewally, protokoly, atd) a nastavení
serverů (active directory, domain controller, application server, database server, distribution server, backups)
- Rozumíte rozdílu mezi tradičním a průmyslovým IT
- Máte základní povědomí o aplikacích (informační systémy, servery, aplikace třetích stran).
- Jste člověk orientovaný na řešení a rád/a se učíte novým věcem
- Vaší silnou stránkou je komunikace na různých úrovních organizace a s kolegy s různou odborností
- Máte smysl pro detail a dodržování pravidel
- Znalost ISO 27001 je výhodou.
CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
- Příjemné pracovní prostředí kladoucí důraz na dlouhodobou spokojenost zaměstnanců
- Vztahy založené na vzájemné spolupráci a otevřené komunikaci
- Příležitost pro profesní rozvoj a realizaci vlastních nápadů
- Zelené kanceláře v blízkosti přírody
PLUS
Služební telefon a notebook, týden dovolené navíc, flexibilní pracovní doba, příspěvek na penzijní
připojištění a životní pojištění, nabídku zaměstnaneckých výhod, kde si můžete vybrat benefity dle svých
individuálních preferencí, (např. aktivity z oblasti sportu, kultury, zdraví, vzdělávání a cestování), příspěvek
na výrobky dětské výživy, příspěvek na stravování, program výhod pro rodinné příslušníky s výraznými
slevami na vybrané hlasové a datové tarify, odměna dárcům krve, příspěvek na sportovní aktivity … a
spoustu dalších benefitů
Pokud Vás tato pozice zaujala, pošlete nám svůj životopis prostřednictvím internetových stránek:
http://nestle.jobs.cz/pd/1517181897/?rps=202
V případě, že Váš profil bude odpovídat požadavkům na tuto pozici, velmi rádi se s Vámi setkáme osobně.
Nestlé Česko, Lucie Cheníčková, lucie.chenickova@cz.nestle.com

