
 

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji 
podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie 
przepisów prawa.” 

. 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU 

jako 

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa 

 
Dołącz do nas, jeśli masz: 

• wykształcenie wyższe; 

• doświadczenie w zakresie: cyberbezpieczeństwa, przygotowywania i wdrażania 
polityk bezpieczeństwa danych i informacji poparte stosownym wykształceniem, 

• doświadczenie w zarządzaniu rozwiązaniami FortiGate, FortiAnalyzer 

• bardzo dobrą znajomość systemów operacyjnych Linux i Windows z ActiveDirectory 

• znajomość języków skryptowych wspomagających administrację (Bash, Python, 
PowerShell) 

• doświadczenie w pracy z ludźmi; 

• doświadczenie w przeprowadzaniu analiz zgodności systemów z obowiązującym 
prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi ( w zakresie cyberbezpieczeństwa)  

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w tym Excel wraz z tworzeniem makr i 
formuł, 

 

Dodatkowo, jeśli znasz: 

• oprogramowanie Greycortex Mendel  

• metodyki zarządzania projektami.  

 

Możemy Ci zaoferować: 

• stabilną pracę,   

• przyjazną atmosferę w zespole; 

• wynagrodzenie odpowiednie do kompetencji; 

• ciekawą ścieżka kariery u jednego z największych pracodawców w Województwie 
Mazowieckim; 
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• możliwości rozwoju osobistego poprzez udział w ciekawych projektach i zdobywanie nowych 
doświadczeń; 

• spójny zakres obowiązków; 

• wsparcie techniczne i merytoryczne ze strony zespołu. 

Kilka słów o pracy: 

• udział w obsłudze systemów bezpieczeństwa – analiza danych, reagowanie na 
incydenty, 

• współpraca z zespołem administratorów  

• monitoring i modyfikacja konfiguracji infrastruktury sieciowej (przełączniki sieciowe, 
system firewall, VPN, WiFi, NAC) 

• monitoring i modyfikacja konfiguracji infrastruktury serwerowej (macierzy, serwerów 
fizycznych Linux, Windows z ActiveDirectory oraz platform wirtualizacji (Hyper-V, 
Vmware, Oracle Linux Virtualization) 

• administracja rozwiązaniami FortiGate, FortiAnalyzer, Greycortex Mendel, WCF, DLP, 
antywirusowymi  

• monitorowanie ujawnionych podatności oraz eliminowanie ich ze  środowiska 
produkcyjnego 

• bieżąca aktualizacja polityk cyberbezpieczeństwa oraz nadzór nad ich realizacją 

• bieżąca obserwacja trendów obrazujących strategię cyberprzestępców oraz przepisów 
prawa rekomendowanie zmian w politykach szpitala oraz nadzór nad ich realizacją,  

• formułowanie zaleceń w zakresie cyberbezpieczeństwa  w tym dotyczących 
podnoszenia świadomości wśród użytkowników  systemów,  

• współpraca z jednostkami ds. cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym  

• współpraca z Zarządem MSB oraz komórkami organizacyjnym i szpitala  

• udział w opracowywaniu specyfikacji i dokumentacji wymagań funkcjonalnych  
i niefunkcjonalnych systemów IT, kontroli spełniania wymagań, opracowywanie 
założeń  
i identyfikowanie ograniczeń systemowych; 

• udział we wdrażaniu systemów i wsparciu technicznym użytkowników końcowych,  

• współpraca z wykonawcami wdrażanych systemów. 

Więcej informacji o pracy oraz Dziale Informatyki tel. 22 326-55-80 (pon.-pt. - 7.30-15.30) 
 

Wyślij nam swoje cv na adres e-mail: r.kowalewski@brodnowski.pl lub pocztą na adres: 

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. – Dział Kadr  
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa - z dopiskiem ” Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa” 
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