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:

Data Security Officer
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:



Koordynowanie wdrażania i przestrzegania polityk bezpieczeństwa
w spółkach należących do grupy Bosch w Polsce.



Minimum 4 lata doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa:





Opracowywanie i raportowanie wskaźników bezpieczeństwa dla spółek
z regionu.

Doświadczenie na stanowisku IDO (Inspektor
Danych Osobowych) minimum 2 lata.



Analiza ryzyka i prowadzenie audytów bezpieczeństwa.



Umiejętność analizy i praktycznej interpretacji
polityk oraz regulacji w obszarze bezpieczeństwa



Koordynowanie pracy Data Security Partnerów w spółkach należących
do grupy Bosch w Polsce



Doświadczenie w zarządzaniu incydentami
związanymi z bezpieczeństwem informacji



Analiza i raportowanie incydentów bezpieczeństwa informacji.





Prowadzenie szkoleń i kampanii uświadamiających w zakresie
bezpieczeństwa informacji i ochrony danych w organizacji.

Doświadczenia w przeprowadzaniu audytów
wewnętrznych





Koordynowanie procesu wdrożenia wymagań RODO (GDPR) w spółkach
należących do grupy Bosch w Polsce.

umiejętności i doświadczenia w zakresie
przeprowadzania szacowania ryzyka na potrzeby
bezpieczeństwa informacji,



Prowadzenie kontroli uprawnień w systemach w ramach AIM.





Analiza nowych rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa oraz ich
zastosowania w oparciu o analizę ryzyka.

Posiadanie aktualnego certyfikatu audytora wiodącego
normy ISO27001



Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

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

Poznaj naszą
firmę

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

