
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza konkurs na stanowisko pracy

specjalista ds. bezpieczeństwa IT 

 w zespole ds. bezpieczeństwa IT 

w wymiarze 1/2 etatu 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli w zakresie stosowania

postanowień Polityki Bezpieczeństwa IT na Politechnice Krakowskiej;

b) współpraca z Audytorem Wewnętrznym w związku z wykonywaniem czynności

audytorskich w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych środków ochrony

informacji i systemów informatycznych;

c) przeprowadzanie okresowych i doraźnych analiz ryzyka utraty integralności,

dostępności i poufności informacji oraz proponowanie działań minimalizujących

to ryzyko;

d) raportowanie, w miarę potrzeb, wykrytych niezgodności i nadużyć władzom

Politechniki, dziekanom i kierownictwu jednostek pozawydziałowych;

e) opracowywanie projektów dokumentów regulujących zasady bezpiecznego

przetwarzania informacji w ramach Polityki Bezpieczeństwa IT;

f) reagowanie na incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji oraz proponowanie

działań korygujących i naprawczych;

g) zapewnienie szkoleń dla pracowników realizujących procesy przetwarzania

informacji;

h) udzielanie wsparcia pracownikom i współpracownikom Uczelni administrującym oraz

zarządzającym systemami informatycznymi w stosowaniu Polityki bezpieczeństwa IT

poprzez wyjaśnianie jej postanowień.

2. Niezbędne wymagania:

a) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki informatyczne lub z zakresu
cyberbezpieczeństwa \ zarządzania bezpieczeństwem IT);

b) staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy): minimum 3 lata na podobnym
stanowisku;

c) doświadczenie zawodowe w zakresie:

− przeprowadzania audytów i kontroli bezpieczeństwa IT;

− opracowywania dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem informatycznym;

− przeprowadzania szkoleń dot. bezpieczeństwa IT;

− zarządzania ryzykiem IT;
d) znajomości procesów zarządzania cyberbezpieczeństwem;
e) znajomość standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. ISO 27001, ISO

27005, ISO 22301, RODO, KRI, NIST);
f) umiejętność analizy i wyciągania wniosków ze zdarzeń bezpieczeństwa;
g) inne:

− obiektywizm, dokładność i umiejętności analityczne;

− gotowość do stałej aktualizacji wiedzy;

− umiejętność samodzielnego zarządzania zadaniami;

− umiejętność biegłego posługiwania się językiem polskim;



− znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie
dokumentacji technicznej;

− wysokie umiejętności interpersonalne.

3. Dodatkowe wymagania:

a) posiadanie certyfikatu audytora ISO/IEC 27001;
b) posiadanie certyfikatów produktowych w zakresie bezpieczeństwa lub przynajmniej

certyfikatów potwierdzających zaawansowane umiejętności administracyjne;
c) posiadanie przynajmniej jednego z certyfikatów typu CISSP, CISA, CISM, CRISC,

CompTia Security+, CEH.

4. Wymagane dokumenty:

• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
• list motywacyjny;
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy,

doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych 
przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 
7:00-15:00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy kadry2@pk.edu.pl w 
terminie do 05.05.2023 r. 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko 
Specjalisty ds. Bezpieczeństwa IT w Zespole ds. Bezpieczeństwa IT (R-11), 
w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: 
Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Bezpieczeństwa IT w Zespole 
ds. Bezpieczeństwa IT (R-11).  

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane 
jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.  

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi 
kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia 
stanowiska jedynie wybranego kandydata.  

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. 
Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 22.05.2023 r. 31.05.2023 r. Dokumenty, które nie 
zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  


