Pracovník/pracovnice oddělení kybernetické
bezpečnosti
Krajský soud v Brně, Rooseveltova 16, 601 95 Brno
S předpokládaným termínem nástupu: 1. února 2021, případně podle domluvy

Co budete mít na starosti
 Správu nástrojů KB (Logmanagement, Vulnerability management, antivirové řešení, flowmon)
 Analyzování dat KB (Logmanagement, Vulnerability management, antivirové řešení, flowmon)
 Řešení incidentů KB
 Osvěta uživatelů v KB
 Dohled nad uskutečněnými testy KB
 Spolupráce na tvorbě směrnic v oblasti KB
 Naplňování bezpečnostních politik organizace v souladu se ZKB, VKB a souvisejícími předpisy
 Podpora a kontrola okresních soudů v působnosti KS Brno v oblasti KB

Co od Vás očekáváme
 VŠ nebo SŠ vzdělání
 Trestní bezúhonnost
 Znalost stanicových OS Windows 7, 10
 Znalost serverových OS Windows server 2008/2012/2016 – správa Active Directory, Group Policy,
základy skriptování v CMD / Powershell
 Znalost linuxových OS, znalost distribuce KALI
 Znalost nástrojů nmap, Metasploit výhodou
 Znalost kancelářského SW MS Office 2010 a vyšší
 Pokročilá znalost LAN - protokoly TCP/IP, síťové analyzéry, znalost switchingu a routingu
 Pečlivost, spolehlivost, trpělivost, komunikativnost
 Analytické myšlení, učenlivost
 Ochotu neustále se vzdělávat a sledovat aktuální trendy v oblastech KB a ICT
 Psychickou odolnost (práce s lidmi)
 Anglický jazyk na úrovni porozumění technické dokumentaci

Co Vám nabízíme
 Pracovní poměr s tříměsíční zkušební dobou na dobu až jednoho roku s možností prodloužení na dobu
neurčitou
 5 týdnů dovolené, 5 dní sick days (indispoziční volno), pružnou pracovní dobu
 Příspěvek na stravování, služební notebook
 Osobní rozvoj, práce s novými technologiemi, účast na seminářích z oblasti KB a ICT

Termín k přihlášení:

do 22. ledna 2021 včetně.

Platové zařazení:
Podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
v platném znění – příl. č. 1, v 11. platové třídě (tj. 22 980 až 33 790 Kč podle započitatelné praxe) + zvláštní
příplatek ve výši 500 Kč, s předpokladem přiznání motivační složky mzdy.

Přihlášky, spolu s níže uvedenými přílohami, doručte osobně, poštou, či elektronicky na adresu kontaktní osoby:
Zdeňka Starnovská – personalistka Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, 601 95 Brno,
e-mail: zstarnovska@ksoud.brn.justice.cz, telefon 546 514 071
Požadované přílohy:
 Motivační dopis
 Strukturovaný profesní životopis
 Kopii dokladu o dosažení požadovaného vzdělání
Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do strukturovaného životopisu dáváte souhlas se zpracováním
osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019
Sb. o zpracování osobních údajů. Po skončení výběrového řízení budou materiály s osobními údaji skartovány.

Další informace o průběhu výběrového řízení:
 Výběrové řízení se koná 26. 1. 2021 od 8:00 hod. a sestává z písemné části a ústního pohovoru.
 Tato nabídka nezakládá povinnost uzavření pracovního poměru.

V Brně dne 8.1.2021

Ing. Zdeněk Tonar, LL.M., v.r.
ředitel správy Krajského soudu v Brně

