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JUNIOR Specialista IT Bezpečnosti (student)  
 

Místo výkonu práce: Praha 

 

Chcete být součástí týmu IT Bezpečnosti Komerční pojišťovny, který posouvá věci dopředu a stále 
se rozvíjí? 
Tým IT Bezpečnosti Komerční Pojišťovny (KP) hledá JUNIOR Specialistu IT Bezpečnosti, tedy studenta 4. nebo 
5. ročníku vysoké školy, který náš tým doplní a bude se podílet na aktivitách v oblasti provozu a rozvoje IT 
Bezpečnosti, IT a změnového managementu 
 
V rámci týmu IT bezpečnosti máme na starost celou paletu odpovědností. Hlavní náplní je dosáhnutí a udržení 
co nejvyššího úrovně IT bezpečnosti pomocí více než více než 200 individuálních akčních plánů napříč různými 
oblastmi IT Bezpečnosti (technické, procesní, kontrolní lidské zdroje apod). 
 
Hlavnou pracovní náplní JUNIOR Specialistu IT bezpečnosti KP bude podpora členů týmu při jejich 
každodenních činnostech. Jedná se především o: 

 Příprava reportů z rúzných oblastí IT bezpečnosti; 

 Aktualizace intranetových stránek IT bezpečnosti; 

 Sledování plnění bezpečnostních požadavků a opravy zranitelností; 

 Asistence při přípravě interních kontrol a revizí; 

 Aktualizace a úprava interní dokumentace z oblasti IT a IT bezpečnosti; 

 Přípravu interní komunikace v oblasti IT bezpečnosti; 

 Příprava e-learningových kurzů, sledování plnení; 

 Přípravu rizikového hodnocení aplikací, infrastruktury, sítí a třetích stran 

 apod. 
 

Co děláme? 
Úlohou týmu IT Bezpečnosti KP je zajistit, aby nastavení systému řízení bezpečnosti informací bylo funkční a 
v souladu se zákonnými, skupinovými, nebo tržními požadavky a dobrou praxí v oblasti IT bezpečnosti. 
IT Bezpečnost je mimo jiné odpovědná za: 

 definici, zavedení a monitoring konkrétních bezpečnostních pravidel v rámci řízení pravidelných změn, 
nových projektů KP, provozu a podpory aplikací, infrastruktury, sítí a třetích stran; 

 podpora managementu KP při identifikaci rizik a návrhu nápravných opatření; 

 poradeňství v oblasti bezpečnostních opatření v oblasti aplikací, infrastruktury, sítí a třetích stran; 

 školení uživatelů v oblastech bezpečné tvorby hesel, bezpečného se chování, prevence rizika phishingu 
nebo vishingu; 

 řízení bezpečnostních incidentů; 

 sledování aktuálních informací v oblasti zranitelností, legislativy a nařízení či IT bezpečnosti obecně; 

 apod. 
 
Tým IT Bezpečnosti tvoří interní zaměstnanci v spolupráci s externími expertmi v oblasti IT bezpečnosti a 
experty ze skupiny Komerční banky a Société Générale. Pracujeme se zajímavou sadou bezpečnostních 
nástrojů se kterou vás naučíme také pracovat. Patří zem např. Jira, Confluence, Elisa (log managent), Qualys, 
Symantec, SonarQube, Trelix, Symantec, Varonis, Swordphish, apod. 
 
KP je dynamická a různorodá společnost která je otevřená změnám a inovacím, které přinesou zlepšení 
profitability nebo zefektivnění vnitřních procesů, či zvýšení úrovně IT bezpečnosti.  
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Co z vás udělá člena našeho týmu? 
1. vysokoškolské studium v oblasti technického nebo ekonomického směru a přehled v oblasti 

informačních technologií a IT bezpečnosti (4. nebo 5. ročník) 
2. přehled nebo záliba v oblasti kyberneticke nebo IT bezpečnosti, risk managementu, auditu nebo 

legislativy a norem v oblasti bezpečnosti dat a IT , architektury aplikací a sítí, standardů vývoje, 
testování a provozu aplikací a související infrastruktury 

3. znalost anglického a českého jazyka 
4. samostatnost, flexibilita, komunikační zručnosti, efektivní organizace práce, pečlivost, týmová práce 
5. pozitivní přístup k inovacím, řešení problémů a schopnost pracovat na několika úkolech současně 

 
 
Co vám nabízíme? 
 

1. Přátelskou neformální firemní kulturu a moderní pracovní prostředí v Praze na Stodůlkách 
2. Spolupráci na DPČ/DPP, případně možnost pracovního úvazku do 0,5. 
3. Možnost práce z domova 
4. Pracovní laptop, mobilní a datový tarif 

 

V případě zájmu o nabízenou příležitost zašlete strukturované CV v českém nebo anglickém jazyce na adresu 

komercpoj@teamio.eu  
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