Smart Monitoring Sp.zo.o.
ul. Szczecińska 34
25-345 Kielce
NIP: 9512383090

SMART MONITORING Sp. z o. o. poszukuje osób na stanowisko
asystent ds. cyberbezpieczeństwa

Opis stanowiska:
- zdalna praca w systemie weekendowym (min. 40 godzin w miesiącu),
- zdalne wsparcie pracy wykładowców w trakcie prowadzenia zajęć,
- pomoc kursantom w rozwiązywaniu bieżących problemów w zakresie realizowanego programu nauczania,
- wspomaganie programu nauczania zgodnie z założeniami i terminami kursów,
- odpowiadanie na pytania kursantów, zgodnie z terminami zajęć,
- zaangażowanie w ciągłe ulepszanie prowadzonych kursów.
Od kandydatów oczekujemy:
- znajomość środowiska Linux OS,
- znajomość zagadnień sieciowych (TCP/IP, VPN, Proxy itp.),
- znajomość Wireshark,
- język angielski na poziomie zaawansowanym w piśmie i mowie,
- komunikatywność na wysokim poziomie,
- wysoka kultura osobista,
- zaangażowanie,
- wykonywanie powierzonych obowiązków na najwyższym poziomie,
- skrupulatność w nauczaniu.
Dodatkowe atuty:
- znajomość języków programowania Python, PHP,
- znajomość SQL i zagadnień związanych z bazami danych,
- doświadczenie lub znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem,
- certyfikat potwierdzający umiejętności językowe,
- uznany certyfikat branżowy, taki jak MCSA, CCNA,
- wcześniejsze doświadczenie związane z nauczaniem.
Oferujemy:
- udział w tworzeniu interesującego Start Up’u,
- niezbędne do pracy szkolenia,
- pracę w przyjaznym środowisku,
- pracę w międzynarodowej firmie o globalnym zasięgu,
- umowę na zlecenie lub B2B,
- atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do posiadanych kwalifikacji,
- możliwość uzyskania certyfikatów branżowych.
Wszystkie osoby zainteresowane ww. ofertą proszone są o wysłanie swojego CV na adres mailowy:
administracja@smart-monitoring.pl. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby tej rekrutacji jest Smart Monitoring Sp. z o.o. z siedzibą w
Kielcach ul. Szczecińska 34. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji dla potrzeb aktualnej oraz przeszłych
rekrutacji. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez
Smart Monitoring Sp. z o.o. inspektorem danych osobowych: administracja@smart-monitoring.pl.

