Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie
Dyrektor RCB poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty w Samodzielnym Wydziale Ochrony i Kontroli
Główne obowiązki:
 wykonywanie ustawowych zadań administratora systemu, odpowiedzialnego za
funkcjonowanie systemów teleinformatycznych RCB przeznaczonych do przetwarzania
informacji niejawnych oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa
przewidzianych dla tych systemów teleinformatycznych,
 zapewnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego dla
funkcjonujących w RCB stanowisk dostępowych niejawnych systemów
teleinformatycznych, dla których nie wyznacza się lokalnych administratorów systemu,
 opracowywanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, w tym szacowania ryzyka, oraz
przygotowywanie tych systemów do audytu i akredytacji,
 udział w organizowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji
niejawnych i innych zasobów strategicznych jednostki organizacyjnej.
Wykształcenie: wyższe
Preferowane studia wyższe politechniczne o kierunku informatyka, cybernetyka, elektronika,
telekomunikacja, techniki informacyjne.
Wymagania konieczne:
 obywatelstwo polskie,
 posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez ABW albo SKW do
informacji niejawnych do klauzuli „Ściśle tajne” i klauzul równorzędnych NATO i UE
albo gotowość poddania się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu,
 odbycie specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
prowadzonych przez ABW albo SKW,
 co najmniej 2 letnie doświadczenie w pionie ochrony informacji niejawnych albo
w komórce organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie bezpieczeństwa
teleinformatycznego w administracji publicznej,
 znajomość i praktyczna umiejętność stosowania powszechnych aktów prawnych
i standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym dotyczących ochrony
informacji niejawnych i danych osobowych,
 wiedza i umiejętności z zakresu wdrażania i stosowania środków bezpieczeństwa
fizycznego, zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych i programowych oraz środków
ochrony elektromagnetycznej niejawnych systemów teleinformatycznych.
Wymagania pożądane:
 doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu dokumentacji wchodzącej w skład polityki
bezpieczeństwa zasobów informacyjnych instytucji, w tym dokumentacji bezpieczeństwa
niejawnych systemów teleinformatycznych,
 praktyczna znajomość problematyki zabezpieczeń sieciowych oraz ochrona systemów
informatycznych przed szkodliwym oprogramowaniem,
 doświadczenie we wdrażaniu i administrowaniu systemami przetwarzania baz danych
i innych dokumentów elektronicznych w wewnętrznych sieciach informatycznych, ich
zabezpieczaniu oraz przygotowaniu do archiwizacji,

 wiedza i umiejętności w zakresie funkcjonowania elektronicznych systemów
pomocniczych wspomagających ochronę informacji niejawnych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie,
 życiorys zawodowy i list motywacyjny, z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,
 kopie świadectw pracy (służby),
 kopie posiadanych poświadczeń bezpieczeństwa oraz oświadczenie o gotowości
poddania się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu, jeżeli kandydat nie posiada
wymaganych poświadczeń bezpieczeństwa,
 kopia zaświadczenia o odbyciu specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
teleinformatycznego prowadzonych przez ABW albo SKW.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 sierpnia 2017 r. w Kancelarii Ogólnej RCB
albo przesłać na adres:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa
z dopiskiem: Rekrutacja.
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie
zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod nr tel.: 781900731.

