Witaj w miejscu, gdzie Twoje pomysły
przekształcają się w innowacje.
www.bosch-career.pl

Let’s be remarkable.

Start something big today. Apply now

IT Security Data Scientist
Lokalizacja: Warszawa
Czy chcesz, aby Twoje pomysły kształtowały technologie, które zmieniają standardy życia? Zarówno w obszarze rozwiązań mobilnych,
dóbr konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak i dostarczania energii oraz technicznego wyposażenia budynków - z nami
będziesz mieć wpływ na poprawę jakości życia na całym świecie. Witaj w Bosch.
Zarówno w obszarze rozwiązań mobilnych, dóbr konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak i dostarczania energii oraz technicznego
wyposażenia budynków, nieustannie dostarczamy efektywne rozwiązania na całym świecie. Nasz sukces definiujemy nie tylko wzrostem
ekonomicznym, ale w szczególności poprawą jakości życia ludzi i zaangażowaniem w wartości bazujące na odpowiedzialności. Jest to możliwe
dzięki ponad 405,000 zaangażowanym pracownikom na całym świecie, pionierom, którzy każdego dnia dokonują przełomów technicznych.
Zastanawiasz się nad stworzeniem czegoś wartego zapamiętania?

Twój udział w tworzeniu innowacji:
•
•

•
•
•
•
•

Tworzenie globalnego systemu analizy danych
bezpieczeństwa
Wykonywanie testów bezpieczeństwa aplikacji webowych,
serwerów, urządzeń sieciowych oraz innych elementów
podłączonych do Internetu oraz sieci Bosch na całym
świecie
Tworzenie i wykonywanie innych testów związanych z
bezpieczeństwem
Tworzenie skryptów i programów automatyzujących procesy
zbierania dodatkowych danych, testowania i raportowania
Analiza i łączenie danych z różnych źródeł
Wsparcie nowych projektów usługami testowania i analizy
bezpieczeństwa
Współpraca z partnerami biznesowymi i technicznymi na
całym świecie

Czym się wyróżniasz:
•
•
•
•
•
•
•

•

Wykształcenie wyższe w obszarze informatyki, automatyki,
telekomunikacji lub podobnym
Jesteś proaktywny i lubisz tworzyć
Chcesz wiedzieć więcej o narzędziach, których używasz
Lubisz dzielić się wiedzą
Jesteś gotowy do pracy w międzynarodowym środowisku i
do ewentualnych podróży
Znasz dobrze angielski
Posiadasz doświadczenie w:
o
Tworzeniu skryptów (python, shell lub ruby) lub
o
Programowaniu (Java, JQuery, Angular, TransactSQL)
Nie są Ci obce:
o
Analiza danych
o
Administracja serwerami (Windows or Linux/Unix)
o
Zarządzanie sieciami komputerowymi
o
Zarządzanie dostępem i tożsamością
o
Szyfrowanie i uwierzytelnianie

Benefty:
•
•
•

Inwestycje w rozwój: szkolenia (również językowe), plany rozwojowe, zdefiniowane ścieżki kariery, możliwość pracy za granicą
Pakiet benefitów: dodatkowe ubezpieczenie medyczne, karta Multisport, dofinansowanie posiłków, darmowy parking
Możliwy elastyczny czas pracy

Please send your CV to: https://tiny.pl/tx4cg

