ВЪТРЕШЕН ЕКСПЕРТ / ОДИТОР "ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ"
Ref. №: ITASF-0517-1

"БОРИКА–БАНКСЕРВИЗ" АД е лидер в областта на оперирането на Национални и Европейски
платежни системи, разработването на национални информационни системи, приложни
програмни продукти и електронни услуги.
Във връзка с разширяването на дейността компанията търси да назначи ВЪТРЕШЕН ИТ ОДИТОР
в гр. София, отговарящ на следните условия:

От Вас очакваме да имате:
•
•

•


•
•
•

Висше образование (бакалавър или магистър) в областта на информационните
технологии или компютърните науки;
Минимум 3 години професионален опит в администрирането на сървърни системи под
управлението на Windows Server 2008/2012 и/или Linux и/или Oracle DB и/или VMware
vSphere;
Знания и умения на одитор, специфични за ИТ областта. (PCI-DSS, ISO2700*, ISO900*);
Разбиране на изискванията на системата за управление на качеството-принципи и
тяхното прилагане;
Изисквания на системата за управление на качеството за стандарта, по който се
извършва одитът;
Критичен поглед към детайлите, аналитично и бизнес-фокусирано мислене със
способност да се идентифицират проблеми и да се предлагат адекватни решения;
Владеене на английски език – писмено и говоримо, нива C1 или C2 – Proficient Speaker;
Умения за комуникация и работа в екип.

За предимство ще се счита:
•
•

Наличие на професионални сертификати CISA (Certified Information Systems Auditor) или
CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
Практически опит с повече от една от изброените по-горе сървърни системи;

•
•

Опит в поддържането сигурността на сървърите – сканиране, отстраняване на
уязвимости, управление на обновленията (patching);
Опит в одитирането на ИТ системи.

Вашите задължения ще са:
• Участие в изготвяне на годишни планове за проверка на сървъри;
• Проверка нивото на сигурност на сървърите в съответствие с нормативните изисквания на
специфични стандарти за бизнеса на компанията;
• Изготвяне на писмени доклади с констатации и препоръки за всяка една проверка;
• Съгласуване с администраторите на сървърите сроковете за отстраняване на констатираните
несъответствия;
• Извършване на последващ контрол за изпълнение на препоръките.

При нас ще получите:
•
•
•
•
•
•
•

Възможност за дългосрочна професионална кариера в престижна компания;
Полезни контакти с изявени наши и чужди професионалисти в областта;
Много добър пакет от възнаграждения и социални придобивки;
Предизвикателството да работите по уникални и новаторски проекти;
Специфични знания за работа с модерни технологии за свързаност и експлоатация
на системи с 24-часов режим на работа;
Професионално и персонално обучение и развитие, чрез специализирани курсове както
в областта на ИТ технологиите, така също в техниките за одит на ИТ системи.

Изборът на кандидати ще премине през:
•
•
•

Класиране по документи;
Интервю на експертно ниво;
Интервю на ръководно ниво.

Ако описаното по-горе ви е заинтригувало, моля изпратете автобиография и снимка на имейл
адрес: careers@bobs.bg
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

