Specialist securitate informațională
OBIECTIVUL POSTULUI:
 implementarea și menținerea securității echipamentelor, sistemelor informaționale și serviciilor
de comunicații electronice
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE:
 evaluarea riscurilor de securitate IT pentru sistemele proprii ale companiei (baze de date,
echipamente de comunicații și IT, aplicații și aplicații web), inclusiv prin scanări de
vulnerabilitate și teste de penetrare asupra acestora
 monitorizare și dezvoltare a alarmelor/evenimentelor de securitate pe Companie de la
sistemele informaționale și de comunicații
 identificarea problemelor de securitate și înaintarea propunerilor pentru îmbunătățirea
securității sistemelor proprii, ce ar permite asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi
disponibilităţii informaţiei
 investigarea incidentelor de securitate IT
 elaborarea și revizuirea cadrului procedural și informațional pentru monitorizarea riscurilor IT
 elaborarea politicilor și instrucțiunilor de securitate ale companiei în conformitate cu legislaţia
aplicabilă şi standardele de securitate
 sarcini de audit: verificarea implementării politicilor și instrucțiunilor de securitate, controlul
înregistrării log-urilor sistemelor IT și de comunicații, verificarea drepturilor utilizatorilor din
aplicațiile companiei, etc

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT:
 studii superioare universitare (master) în domeniul IT, telecomunicații, matematică
 cunoștințe avansate și experiență anterioara de cel puțin 3 ani privind securitatea informației
(vulnerabilități software și de rețea, tipuri și metode atacuri informatice), managementul
riscului, analiza de tip digital forensic, incident response sau teste de penetrare
 cunoștințe și abilități tehnice/tehnologie avansate privind arhitectura/infrastructura și
funcționalitățile sistemelor și rețelelor IT (fixe și mobile), sisteme de operare, protocoale de
comunicații, tehnici de criptare, tehnici de penetrare și tehnici de apărare
 certificări în domeniu, precum: CCNA, CCNA Security, CCIE, CISSP, MSCE, OSCP, CEH, SANS,
CISA, CISM, CompTIA Security etc
 cunoașterea legislației și a standardelor ISO 27000, ITIL, etc. în domeniul sistemelor de
securitate informațională
 capacitate buna de comunicare, de analiza și structurare volume mari de informații
 capabilități de rezolvare a problemelor, de gândire critică în medii complexe
 nivel ridicat al integrității, responsabilității individuale și empatie
 cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat

Aplicanţii interesaţi sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menționând postul
pentru care aplică (Specialist securitate informațională)
Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.
Informaţii adiţionale la tel. 570 731

