ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
vyhlašuje vnější výběrové řízení k obsazení pracovní pozice
Specialista IT / Interní auditor
v samostatném odboru interního auditu ústředí ČNB Praha.
Pracovní pozice je vhodná i pro absolventy s krátkou praxí, případně studenty posledního ročníku vysoké školy
technického nebo ekonomického zaměření.
Náplň práce zahrnuje zejména:

*

provádění specializovaného interního auditu ČNB zaměřeného na informační technologie, informační
systémy a jejich bezpečnost,

*

zpracování návrhů doporučení k odstranění zjištěných nedostatků a minimalizování rizik,

*

zpracování návrhů programů jednotlivých auditních akcí,

*

poskytování podpory v oblasti IT/IS pro ostatní zaměstnance útvaru,

*

přípravu stanovisek k otázkám spojeným s činnostmi a operacemi ČNB v oblastech informačních
technologií, systémů a bezpečnosti.

Kvalifikační požadavky:

*

vysokoškolské vzdělání technického případně ekonomického zaměření,

*

všeobecný přehled a znalost uznávaných standardů pro oblasti provozu, rozvoje a bezpečnosti IT/IS,

*

všeobecný přehled a znalosti fungování operačních a databázových systémů a síťové infrastruktury,

*

znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 podle SERR (Společný evropský referenční rámec pro
jazyky), zkoušku je možné složit do 6 měsíců po nástupu,

*

praxe v interním / externím auditu, případně provozu IT/IS a certifikace CIA/CISA/CISM je vítána, není však
podmínkou.

Předpoklady pro výkon profese:

* velmi dobré analyticko-syntetické schopnosti,
* velmi dobré formulační, komunikační a prezentační schopnosti (v mluveném i psaném projevu),
* schopnost efektivního zpracování a vyhodnocování informací a organizace práce,
* trestní bezúhonnost.
Nabízíme:

* zázemí renomované instituce,
* zajímavou práci s kontinuálním odborným vzděláváním a možností certifikace v oblasti auditu / řízení rizik /
bezpečnosti IT/IS ,

* pracovní podmínky odpovídající náročnosti pracovní pozice,
* možnost zapojení do práce expertních skupin v rámci mezinárodní spolupráce.

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení zašlete svůj životopis a motivační dopis na adresu
Lucie.Marasova@cnb.cz (do předmětu prosím uveďte Výběrové řízení 05/2018) nebo se přihlaste prostřednictvím
formuláře na webu www.cnb.cz v sekci „Volná pracovní místa“.

