Uniwersytet Warszawski poszukuje do Pionu Informatycznego osoby na stanowisko

Administrator bezpieczeństwa IT

Obowiązki
obsługa incydentów bezpieczeństwa i systemów wykrywania zagrożeń sieciowych
analiza i klasyfikacja incydentów teleinformatycznych, analiza logów, analiza zagrożeń
obsługa systemów i narzędzi służących zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego
utrzymanie, projektowanie, testowanie i wdrażanie nowych systemów bezpieczeństwa
nadzór nad standardami bezpieczeństwa w Pionie IT UW
Wymagania
co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z bezpieczeństwem IT
doświadczenie w utrzymywaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnych
ze standardem ISO/IEC 27001
znajomość co najmniej dwóch systemów bezpieczeństwa: NG-FW, IPS/IDS, WAF, Anti-DDoS,
WEB filtering, Web Proxy, NAC (802.1X), AV
umiejętność administracji systemami Linux
dobra znajomość języka angielskiego
Mile widziane
znajomość rozwiązań SSL-VPN (Juniper), NG-FW (PaloAlto), Anti-DDoS (Wanguard), Vulnerability
management (Nessus)
znajomość systemów analizy logów ELK lub Graylog
znajomość narzędzi automatyzacji (Puppet lub Ansible) oraz umiejętność programowania w
języku skryptowym
znajomość środowisk wirtualizacyjnych Vmware, Microsoft
certyfikacja z zakresu bezpieczeństwa np. CISSP, CISM
znajomość systemów zarządzania usługami IT (ITIL, ISO/IEC 20000)
Oferujemy
pełną wyzwań pracę w dobrej atmosferze
zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej instytucji
biuro w centrum Warszawy z bardzo dobrą komunikacją

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres praca.it@uw.edu.pl w tytule wpisując
nazwę stanowiska. Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy
o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości,
iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście
26/28, 00-927 Warszawa;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia
umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą
na przetwarzanie;
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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