
 

 
 

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji -  są przechowywane przez okres 3 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym 
okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Osoby zainteresowane udziałem w 

kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji” 

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH 

Hotel Narvil to połączenie nowoczesnego centrum konferencyjnego z luksusowym hotelem spa, wielokrotnie nagradzany 

za najwyższej jakości produkty i usługi. W ciągu kilku lat funkcjonowania wypracował prestiżową pozycję na rynku 

dzięki profesjonalnemu zespołowi wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie hotelarstwa.  
 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji 
Miejsce pracy: Serock 

Do Twoich obowiązków należało będzie :  
 Realizowanie strategii bezpieczeństwa informacji. 
 Bieżące monitorowanie i analiza zdarzeń w obszarze bezpieczeństwa IT. 
 Rozwijanie i utrzymywanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
 Określanie wymogów i nadzór nad poprawnym działaniem i wdrażaniem zabezpieczeń technicznych, administracyjnych i 

organizacyjnych (w tym prowadzenie audytów technicznych i organizacyjnych). 
 Inicjowanie i koordynowanie audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
 Prowadzenie cyklicznej analizy ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji. 
 Zarządzanie i obsługa incydentów bezpieczeństwa informacji. 
 Tworzenie polityk, procedur, zasad i instrukcji związanych z bezpieczeństwem informacji. 
 Budowanie świadomości bezpieczeństwa informacji w szczególności opracowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych. 
 Wsparcie informatyczne w obsłudze wewnętrznej Hotelu. 

 

Nasz idealny kandydat posiada: 
 Wykształcenia wyższego, preferowany profil informatyczny, bezpieczeństwa informacji, techniczny.  
 Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie. 
 Minimum 3-letnie doświadczenie: 
 we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów bezpieczeństwa (mile widziana znajomość systemów klasy AV, Firewall, IPS/IDS, VPN), 
 w zapewnianiu bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych w szczególności z zakresu Office 365, 
 Znajomość systemów operacyjnych Windows Server 2008-2019 
 Znajomość elementów infrastruktury ICT, budowy sieci LAN/WAN 
 Praktycznej znajomości norm ISO/IEC 27001, OWASP, NIST oraz innych standardów i dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem 

informacji.  
 Samodzielności oraz bardzo dobrej organizacji pracy. 
 Umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, rekomendacji. 
 Staranności w działaniu. 
 Umiejętności współpracy w zespole. 

 

Hotel Narvil oferuje swoim pracownikom: 
 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
 wszelkie narzędzia potrzebne do pracy, 
 możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach. 

 

Jeśli spełniasz powyższe oczekiwania to  zapraszamy do aplikowania.  

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@hotelnarvil.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 
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