
 

 

Vrei o schimbare? 
 
Hai în echipa 
Intesa Sanpaolo Bank! 

 

  

Trimite-ți CV-ul pe adresa 
jobs@intesasanpaolo.ro 

 

Information 

Security 

Officer 

Sediul Central 

București/Arad/ 

alte orase 

full remote 

 

 Conteaza pentru tine. Conteaza pentru noi. 

  www.intesasanpaolobank.ro 

  TEL VERDE: 0800 800 888 

Iți oferim: 
 

 Un pachet atractiv de beneficii; 
 Oportunitatea de a lucra într-unul din cele mai mari și mai stabile grupuri financiar-bancare din lume;  
 Posibilitatea de dezvoltare în cadrul băncii și de a face parte din proiecte diverse. 

 
 
 

Misiunea ta:  
 
 
 Investigarea incidentelor de securitate IT detectate, 

raportate sau presupuse; 
 Supervizarea si controlarea conformitatii privind 

respectarea securitatii sistemului informatic (analizarea 
conformitatii cu standardele, politicile de securitate si 
prevederile atat legale cat si cele ale Grupului Intesa 
Sanpaolo); 

 Elaborarea si punerea in aplicare a metodologiei de 
raportare, escaladare si management ale incidentelor de 
securitate ale sistemului informatic; 

 Asigura evaluarea si analiza tehnica de securitate si de 
continuitate a afacerii pentru evolutia sistemului 
informatic, in cadrul proiectelor noi  sau modificarea 
functionalitatilor existente, in conformitate cu politica de 
change management; 

 Stabilirea si executarea controalelor de securitate ale 
sistemului informatic; 

 Efectuarea risk assessment-urilor anuale pentru ariile de 
securitate IT si si continuitatea afacerii; 

 Planificarea si executarea testelor anuale de continuitate 
ale afacerii; 

 Elaborarea rapoartelor pentru Management-ul Bancii 
privind ariile de securitate IT si continuitatea afaceri; 

Așteptăm de la tine: 

 

 Studii superioare in domeniul IT&C; 
 Competente tehnice din aria securitate IT&C; 
 Experienta in domeniu securitate IT&C si 

continuitatea afacerii (minim 5 ani); 
 Cunostinte privind standardele si practicile 

internationale de securitate IT&C si de 
continuitate ale afacerii; 

 Constituie un avantaj major experienta ca 
Ofiter de securitate a informatiei intr-o banca; 

 Constituie un avantaj competentele tehnice 
din aria IT&C (sisteme de operare, baze de 
date, infrastructura); 

 Limba engleza – nivel avansat; 
 Orientare spre rezultate; 

 

http://www.intesasanpaolobank.ro/

