Chmura Krajowa - partner strategiczny Google i Microsoft wspierający ﬁrmy w przenoszeniu
swoich usług do chmur publicznych (Platforma Chmury Krajowej, Google Cloud, Microsoft Azure,
Amazon Web Services). Ponadto pomagamy naszym klientom zmieniać procesy rozwoju
własnych usług oraz znacząco skrócić czas potrzebny do ich stworzenia, uruchomienia
i wprowadzenia zmian.
Specjalizujemy się w edukacji i wdrażaniu technik rozwoju oprogramowania na dużą skalę,
opartych o automatyzację i ciągły monitoring.
W naszym zespole będziesz miał(-a) możliwość współpracy z najlepszymi ekspertami,
potwierdzenia swoich umiejętności zdobytymi certyﬁkatami.
Aktualnie do naszego zespołu Security szukamy:

Cybersecurity Engineer
Miejsce pracy: Warszawa lub zdalnie

Aplikuj
wynagrodzenie:
15-17 tys brutto

rodzaj umowy:
UoP

wymiar pracy:
pełny

O projekcie:
Pracując z nami znajdziesz się w zespole ekspertów, którego celem jest zapewnianie bezpieczeństwa
systemów naszych klientów w hybrydowych środowiskach chmurowych.
Będziesz:
bezpiecznie wprowadzać naszych klientów do chmury, a także optymalizować ich bezpieczeństwo
w chmurze,
uczestniczyć w projektach wdrożeniowych w modelu hybrid multicloud,
wdrażać rozwiązania Chmury Krajowej, Google Cloud Platform i Microsoft Azure oraz naszych
partnerów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Twój zakres obowiązków:
ocena poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań
budowanych w chmurach publicznych (Azure, M365, GCP),
projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń w chmurach publicznych i środowiskach hybrydowych
(multicloud, on prem),
udział we wdrożeniach i projektach dla klientów Chmury Krajowej, w środowiskach hybrydowych
i cloud native.
Nasze wymagania:
Jako Cybersecurity Engineer musisz posiadać doświadczenie i wiedzę w co najmniej kilku
z poniższych obszarów:
bezpieczeństwo systemów operacyjnych (Linux/Windows),
zabezpieczanie AD / Azure AD, Google Cloud Identity, zarządzanie bezpieczeństwem kont i sekretów,
zabezpieczenie dostępu uprzywilejowanego (IAM/IDM, PIM/PAM, PAW, Vault),
projektowanie i wdrażanie bezpieczeństwa sieciowego, w tym znajomość SDN, VPC, FW, WAF,
automatyzacja pracy za pomocą skryptów (Python/shell/PowerShell),
automatyzacja pracy przy powoływaniu i konﬁgurowaniu środowisk chmurowych i on prem oraz ich
zabezpieczeń (Infrastructure as a Code: Terraform, Terragrunt, Chef, Puppet, Ansible itp),
znajomość procesów i narzędzi DevOps / DevSecOps, doświadczenie w pracy przy wytwarzaniu
oprogramowania w modelu CI/CD,
statyczna i dynamiczna analiza kodu aplikacji,
bezpieczeństwo aplikacji webowych, ASVS / OWASP,
kryptograﬁa w chmurach i on prem (KMS, HSM),
zarządzanie incydentami bezpieczeństwa (Mitre ATT&CK, SIEM, SOAR, doświadczenie blue/red team),
doświadczenie z usługami chmurowymi (Azure, AWS, M365).
Oferujemy:
pracę w bardzo dynamicznym środowisku, na samym froncie zmian technologicznych i innowacji
budując podwaliny cyfryzacji u naszych klientów w Polsce i za granicą,
naszych pracowników obejmujemy opieką medyczną oraz dobrowolnym ubezpieczeniem grupowym,
pokrywamy też koszty karty Multisport,
organizujemy i współﬁnansujemy naukę języka angielskiego,
pracujemy w elastycznych godzinach, w zwinnym środowisku pracy z wykorzystaniem czołowych
aplikacji zwiększających jej efektywność takich jak: Google Workspace, Slack, GitHub, Jira,
oferujemy pracę na wysokiej jakości sprzęcie (MacBook Pro, iPhone),
kiedy chcesz skorzystać z biura masz do dyspozycji pyszną kawę od baristy, zdrowe przekąski, owoce
oraz bogatą strefą relaksu wyposażoną m.in. w symulator jazdy WRC czy konsolę do gier,
od pierwszego dnia pracy uzyskasz dostęp do materiałów szkoleniowych i platform edukacyjnych
w obszarze rozwiązań Google oraz Microsoft - liczą się Twoje chęci,
staramy się być z pracownikami w ważnych momentach nie tylko życia zawodowego - wspólnie
celebrujemy również ważne wydarzenia w życiu prywatnym,
tworzymy kulturę otwartej komunikacji i wymiany wzajemnych doświadczeń,
cenimy inicjatywę własną i wspieramy autonomię w podejmowaniu decyzji,
w pierwszych dniach przywitamy Cię na onboardingu, w trakcie którego w luźnej atmosferze poznasz
zespół, ﬁrmę i swoje obowiązki - nie zapomnimy o powitalnym prezencie oraz przypisaniu Ci “cloud buddy”,
aby jeszcze bardziej wesprzeć proces Twojej aklimatyzacji.

Krok wyżej,
krok dalej

