
OFERTA PRACY 

SPECJALISTA W DZIEDZINIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA 
 

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., jako operator usługi 
kluczowej,poszukuje specjalisty w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, który wejdzie w skład 
zespołu wewnętrznego odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo oraz będzie pełnić obowiązki 

Inspektora Ochrony Danych. 
 

Nasze wymagania: 

1) Doświadczenie zawodowe potwierdzające nabycie umiejętności: 

a) identyfikowania zagrożeń w odniesieniu do systemów informacyjnych oraz proponowania 

rozwiązań ograniczających ryzyko wynikające z tych zagrożeń, 

b) analizy ryzyka mającej na celu dobór adekwatnych środków bezpieczeństwa fizycznego i 

technicznego zespołu pomieszczeń, w których świadczone są usługi z zakresu 

cyberbezpieczeństwa,  

c) analizy oprogramowania szkodliwego i określania jego wpływu na system informacyjny 

operatora usługi kluczowej, 

d) wykrywania przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemu informacyjnego operatora 

usługi kluczowej, prowadzenia analizy powłamaniowej wraz z określeniem działań 

niezbędnych do przywrócenia sprawności systemu informacyjnego operatora usługi 

kluczowej, 

e) zabezpieczania informacji potrzebnych do analizy powłamaniowej, pozwalających na ocenę 

wpływu incydentu poważnego na świadczenie usługi kluczowej. 

f) nadzorowania i monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 

2) Znajomość normy ISO 27001; 

3) Znajomość krajowych i unijnych przepisów dotyczących RODO i innych przepisów z zakresu 

ochrony danych osobowych; 

 

Oferujemy: 

1) stabilną pracę w podmiocie leczniczym, z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko 

pracy, 

2) możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy. 

 

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie dopuszcza również możliwość zawarcia umowy, 
której przedmiotem będzie realizacja usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa przez podmiot 

spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie 

warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu 

cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych 

odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. 

 
Aplikacja musi zawierać: 

− CV i list motywacyjny 

− Kopie dokumentów/certyfikatów potwierdzających nabycie umiejętności zawodowych 

w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub 

praktyki zawodowej w tym zakresie. 

Termin przesyłania aplikacji:31 sierpnia 2022 

 

Ofertę z dopiskiem „Oferta –specjalista cyberbezpieczeństwa” można składać w sekretariacie Zarządu 

(I piętro) lub przesyłaćna adres: 

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp.  z o.o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew 

 


