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

Let’s be remarkable.

Zacznij z nami swoją przygodę! Dołącz do nas jako:

IT Security Engineer- Vulnerability Management
Miejsce pracy: 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 Internetu Rzeczy (IoT), zautomatyzowanego prowadzenia samochodów, aplikacji Smart Home, dzięki innowacyjnym pomysłom stale
wyznaczamy nowe standardy, tak by stworzyć zintegrowaną przyszłość. Jest to możliwe dzięki ponad 410,000 zaangażowanym pracownikom na całym
świecie, pionierom, którzy każdego dnia dokonują przełomów technicznych. Zastanawiasz się nad stworzeniem czegoś wartego zapamiętania?

Twój udział w tworzeniu innowacji:

Czym się wyróżniasz:












Tworzenie globalnego programu zarządzania podatnościami
Projektowanie procesów i rozwiązań technicznych związanych
z bezpieczeństwem IT
Wykonywanie testów bezpieczeństwa aplikacji webowych,
serwerów, urządzeń sieciowych oraz innych elementów
podłączonych do Internetu oraz sieci Bosch na całym świecie
Tworzenie skryptów i programów automatyzujących
procesy testowania i raportowania
Analiza i łączenie danych z różnych źródeł w celu poprawy
skuteczności procesu testowania i wdrażania zaleceń
naprawczych
Wsparcie nowych projektów usługami testowania
bezpieczeństwa
Współpraca z partnerami biznesowymi i technicznymi
na całym świecie










Benefity:





Stabilne zatrudnienie na zasadzie umowy o pracę
Praca w dynamicznym środowisku dla innowacyjnej firmy
Szeroka oferta szkoleń, konferencji i webinarów
Prywatna opieka medyczna, Multisport, dofinansowanie do posiłków,
kursy językowe

Wykształcenie wyższe w obszarze informatyki, automatyki,
telekomunikacji lub podobnym
Posiadasz udokumentowane doświadczenie w tworzeniu
skryptów (*nix shell, python, ruby), programowaniu
(Java, Transact-SQL), testowaniu lub audytach
bezpieczeństwa
Nie są Ci obce: analiza danych, zarządzanie projektami
w obszarze bezpieczeństwa IT, administracja serwerami
(Windows or Linux/Unix), zarządzanie sieciami
komputerowymi, zarządzanie dostępem i tożsamością,
szyfrowanie i uwierzytelnianie
Potrafisz komunikować się z ludźmi o odmiennych poglądach
Jesteś proaktywny i nie czekasz aż ktoś rozwiąże problem
za Ciebie
Jesteś gotowy do pracy w międzynarodowym środowisku
i do ewentualnych podróży
Znasz dobrze angielski

Poznaj naszą
firmę

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą linku: https://link.do/uu93l

