ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ: ISO2015NBG)
H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, επιθυμεί να προσλάβει Λειτουργό Ασφάλειας
Πληροφοριών (ISO) για τη νεοσυσταθείσα Μονάδα Ασφάλειας Πληροφοριών, αποστολή της οποίας
είναι η αποτελεσματική αξιολόγηση και διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα
με τις εκάστοτε Πολιτικές, Οδηγίες και Διαδικασίες της Τράπεζας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ







Η εκπόνηση ή επικαιροποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών της Τράπεζας και ο
σχεδιασμός Εγκύκλιων Οδηγιών και Διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των
πληροφοριών.
Ο καθορισμός των απαιτήσεων διαβάθμισης και προστασίας των πληροφοριών και των
πληροφοριακών αγαθών, καθώς και η παροχή σε αυτά του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας.
Η παρακολούθηση, ο εντοπισμός αδυναμιών στα πληροφοριακά συστήματα και η φροντίδα
για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προέρχονται από ανθρώπινα λάθη και
κακόβουλες ενέργειες.
Η προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ζημιές, απώλειες ή
οποιαδήποτε άλλη καταστροφική επίπτωση.
Η προστασία των επιχειρησιακών δεδομένων κατά τη μετάδοση τους μέσω των υποδομών
επικοινωνιών.
Η συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με θέματα
ασφάλειας πληροφοριών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ










Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών στον Τομέα Ασφάλειας Πληροφοριών
ή,
Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών στην Πληροφορική ή άλλο σχετικό κλάδο, σε συνδυασμό
με σχετικά επαγγελματικά προσόντα (π.χ. CISSP, CISA, SISM, CRISC) ή/και μεταπτυχιακό
στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνων στην ασφάλεια πληροφοριών
Άριστη γνώση των απειλών και αδυναμιών ασφαλείας
Ικανότητες ανάλυσης κινδύνων και διερεύνησης με τη βοήθεια άλλων πηγών (π.χ. διαδίκτυο)
Αναλυτικές και τεχνικές δεξιότητες και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία (ελληνικά και αγγλικά)
Διαχείριση χρόνου, μεθοδικότητα, προσαρμοστικότητα, καλή κρίση
Δυνατότητα να εργάζεται κάτω από πίεση και να παράγει εντός χρονοδιαγραμμάτων.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ




Πακέτο απολαβών, αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου
Συστηματική εκπαίδευση
Ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι υποψήφιοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι 31/8/2015 την Αίτηση
τους (το έντυπο Αίτησης για Πρόσληψη στην Τράπεζα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας σε
μορφή pdf) μαζί με αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση hr@nbg.com.cy αναφέροντας
την ονομασία και τον κωδικό της θέσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ





Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
Όσες αιτήσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δε θα απαντηθούν

