Olomouc 23.06.2022
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Manažer/ka kybernetické bezpečnosti
Pracoviště: Bezpečnostní oddělení
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Olomouc
Termín nástupu: 01.08.2022
Pracovní náplň
Odpovědnost za řízení systému řízení bezpečnosti informací.
Pravidelný reporting pro vrcholové vedení UP.
Pravidelná komunikace s vrcholovým vedením UP.
Předkládání Zpráv o hodnocení aktiv a rizik, Plánu zvládání rizik a Prohlášení o aplikovatelnosti
výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti.
Poskytování pokynů pro zajištění bezpečnosti informací při vytváření, hodnocení, výběru, řízení
a ukončení dodavatelských vztahů v oblasti ICT.
Komunikace s GovCERT/CSIRT.
Podílení se na procesu řízení rizik.
Koordinace řízení incidentů.
Kvalifikační požadavky
Alespoň 3 roky praxe v oboru informační nebo kybernetické bezpečnosti nebo absolvování
studia na vysoké škole a alespoň 1 rok praxe v oboru informační nebo kybernetické
bezpečnosti.
Manažerské dovednosti, zkušenosti s přímým vedením pracovního týmu, schopnost spolupráce.
Aktivní znalost anglického jazyka na min. úrovni B2/ C1.
Dobré komunikační a organizační schopnosti, pečlivost, flexibilita, proaktivní přístup.
Výhodou
Předchozí zkušenost s vysokoškolským prostředím, základní znalost UP, její struktury a role.
Zkušenost s prosazováním systému řízení bezpečnosti informací.
Porozumění definicím rizik a rizikovým scénářům.
Znalost řízení rizik v rámci povinné osoby.
Schopnost interpretovat výsledky řízení rizik a koordinovat zvládání rizik.
Znalost normy řady ISO/IEC 27000 a obdobné normy z oblasti bezpečnosti a ICT.
Přehled v oblasti ICT (operační systémy, databáze, aplikace, datové sítě) s důrazem na
bezpečnost
Znalost řízení kontinuity činností.
Znalost relevantních právních a regulatorních požadavků, zejména zákon o kybernetické
bezpečnosti.
Relevantní certifikace:
Certified Information Security Manager (CISM), Certified in Risk and Information Systems
Control (CRISC), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Manažer
BI (akreditační schéma ČIA) Certifikace může být i jiná než uvedená, jestliže certifikace
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dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17 024.
Co nabízíme
Motivační mzdové podmínky.
Zázemí jednoho z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji.
Příležitosti k odbornému i osobnímu rozvoji.
Příjemný kolektiv a pracovní prostředí v historickém centru Olomouce.
30 dnů dovolené.
Příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění a řadu dalších zaměstnaneckých
benefitů.
Dokumenty k výběrovému řízení
Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce
Motivační dopis
V případě zájmu vyplňte prosím kontaktní formulář a zašlete nám požadované dokumenty
nejpozději do 07.07.2022.
Kontaktní osoba
Šupplerová Markéta, Mgr., marketa.supplerova@upol.cz, +420585633663
Poznámka
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit
nebo zrušit výběrové řízení.
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