Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
Ministerstvo zahraničních věcí hledá uchazeče na volné pozice:
Bezpečnostní analytik – netflow monitoring
- podřízen manažerovi kybernetické bezpečnosti
- na denní bázi spolupracuje s IT odděleními MZV
- zodpovídá za monitorování / stav síťových nástrojů (sonda, ids/ips…)
- vyhodnocuje události / incidenty detekované na sondě
- zaznamenává workflow k bezpečnostním incidenům v aplikaci pro řešení incidentů
- podílí se na projektech a navrhuje řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti
Požadavky:
- znalost síťových protokolů, především TCP / IP rodiny 4 a 6
- znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP(S), SMTP, …)
- znalost systémů IDS, IPS, honeypot a další
- znalost flow konceptu
- znalost síťových útoků (RAT, DoS/DDoS, brute-force, scanning, …)
- znalost skriptování (bash, python)
- odpovídající vzdělání (min. Bc. s odpovídajícím zaměřením)
- znalost AJ
- analytické myšlení
- certifikace GNFA výhodou (případně jiná odpovídající)

Bezpečnostní analytik – log management
- podřízen manažerovi kybernetické bezpečnosti
- úzce (na denní bázi) spolupracuje s IT oddělením MZV
- pravidelně (minimálně jednou za týden) reportuje nadřízenému stav
- zodpovídá za monitorování / stav log managementu (log management, připojování
dalších zdrojů, SIEM)
- vyhodnocuje jednotlivé události a navrhuje opatření
Požadavky
- znalost skriptování (bash, python)
- znalost linux/windows based systémů
- znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6
- znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP(s), SMTP, syslog…)
- znalost útoků (RAT, DoS/DDoS, brute-force, scanning, buffer overflow,…)
- zkušenosti s log managementem / SIEM (Arcsight, Splunk, QRadar, OSSIM, ELK
(ElasticSearch, Logstash, Kibana), …)
- odpovídající vzdělání (min. Bc. s odpovídajícím zaměřením)
- znalost AJ
- analytické myšlení
- certifikace GNFA výhodou (případně jiná odpovídající)

Projektový manažer – kybernetická bezpečnost
- podřízen manažerovi kybernetické bezpečnosti
- zodpovídá za vedení dílčích projektů pro zvýšení kybernetické bezpečnosti MZV
- na denní bázi spolupracuje s IT odděleními MZV
- rozpracovává projekty na konkrétní dílčí úkoly, kontroluje a dohlíží na jejich plnění
- provádí časové odhady a jejich aktualizaci
- pravidelně zpracovává písemné zprávy o stavu prací na projektu
Požadavky
- dobrá orientace v IT prostředí
- znalost nástrojů pro zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů
- komunikační dovednosti
- týmová práce
- organizační schopnosti
- argumentační schopnosti
- flexibilita
Předpokládaný nástup 4Q/2017.
V případě zájmu pošlete váš životopis na adresu kb@mzv.cz.

V Praze, 28. 8. 2017

