
 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 
 poszukuje kandydata do pracy w Dziale Teleinformatyki na stanowisko: 

Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego 

 

Opis stanowiska pracy   do zakresu obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie: 

1. Utrzymanie zgodności ze standardami typu ISO 27001/27002, ISO 22301, PCI DSS, Common Criteria 
2. Utrzymanie zabezpieczeń technicznych tj. zapora sieciowa, UTM, IDS/IPS, system korelacji logów, cen-

tralny serwer logów, oprogramowanie antywirusowe 
3. Pełnienie roli administratora bezpieczeństwa systemu IT 
4. Udział w procesach zarządzania uprawnieniami/tożsamością i zmianą konfiguracji IT 
5. Udział w procesach rozwoju systemów IT – opiniowanie zmian w systemach 
6. Udział w procesie szacowania ryzyka i opracowywania planów postępowania z ryzykiem 
7. Udział w procesie zarządzania ciągłością działania w oparciu o ISO 22301, w tym w szacowaniu ryzyka dla 

ciągłości działania 
8. Utrzymywanie (tworzenie, aktualizacja) dokumentów polityki bezpieczeństwa informacji i systemów IT 
9. Współpraca z administratorami bezpieczeństwa systemów IT 
10. Wykonywanie przeglądów uprawnień 
11. Sporządzanie propozycji do rocznych planów zakupu  

 
Wymagane kwalifikacje i oczekiwania w stosunku do kandydata  

1. Wykształcenie co najmniej średnie – pożądane wyższe techniczne o kierunku IT  
2. Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy 
3. Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów i rozwiązań informatycznych 
4. Umiejętność tworzenia polityk, procedur i instrukcji w zakresie bezpieczeństwa IT 
5. Znajomość zagadnień IT Governance (np.ITIL) będzie dodatkowym atutem 
6. Znajomość normy ISO 27001/27002, ISO 22301 
7. Znajomość metodyki prowadzenia projektów 
8. Posiadanie wiedzy z zakresu aktualnych standardów i rozwiązań systemowych w obszarze IT – pożądane 

w branży medycznej;Bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, wysoka kultura osobi-
sta, umiejętność pracy w zespole 

Oferta pracodawcy 
1. interesująca i pełna wyzwań praca; 
2. stabilne warunki zatrudnienia; 
3. szerokie możliwości zdobywania nowych doświadczeń; 
4. dofinansowanie pakietu sportowego. 
 
Wymagane dokumenty od kandydata: CV + list motywacyjny 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do 
17.03.2017 r. na adres mailowy: mkowalski@usk.wroc.pl. 
 

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych - tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze 
zm.)” 

 


