JD Nhân viên Bảo mật - TTVT
1. Mô tả công việc:
- Phân tích hệ thống, nghiên cứu nắm rõ các thành phần an ninh thông tin của hệ thống.
- Khảo sát, thiết kế và đề xuất các giải pháp kỹ thuật tối ưu, nâng cấp mở rộng hệ thống an
ninh thông tin hiện hữu.
- Thực hiện các dịch vụ gia tăng mảng an ninh thông tin.
- Đề xuất các giải pháp về bảo mật cho các dự án an toàn an ninh thông tin.
- Vận hành khai báo dịch vụ, bảo dưỡng hệ thống bảo mật.
- Rà soát, phân tích các rủi ro an ninh thông tin.
- Thực hiện cấu hình hệ thống đảm bảo kiến trúc an ninh thông tin.
- Lắp đặt, cấu hình và bảo dưỡng các thành phần hệ thống an ninh thông tin.
- Nâng cấp và cấu hình chính sách bảo mật cho từng hệ thống lắp đặt.
- Giám sát triển khai các giải pháp an ninh thông tin cho hệ thống.
- Phân tích và rà soát các lỗi bảo mật. Thiết lập chính sách ngăn chặn trên hệ thống an ninh
thông tin.
- Phục vụ như chuyên viên kỹ thuật trong các vấn đề của hệ thống an ninh thông tin và các
tình trạng khẩn cấp.
- Khắc phụ sự cố và xử lý các vấn đề hệ thống an ninh thông tin.
- Làm việc với các nhà cung ứng để xử lý các vấn đề về hệ thống phức tạp.
- Lập tài liệu các vần đề hệ thống an ninh thông tin và giải pháp xử lý
- Phối hợp thực hiện nâng cấp, mở rộng mạng theo kế hoạch đảm bảo khả năng/năng lực
cung cấp dịch vụ.
- Thiết lập và thực hiện các quy trình bảo dưỡng trang thiết bị mạng lưới dịch vụ theo tiêu
chuẩn của nhà sản xuất và của Công ty.
- Thực thi các chính sách an ninh/an toàn thông tin trên các thiết bị.
- Đào tạo nội bộ, hướng dẫn, trao đổi nâng cao nghiệp vụ.
2. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin.
- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 02 năm tại vị trí tương đương.
- Có các chứng chỉ CCNA/CCNP/MCSA/MCSE,…
- Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
- Có sự hiểu biết về:
o Mạng LAN/WAN/Internet
o Các thiết bị mạng: Router, Switch, Hub,…
o Một số hệ điều hành: Window, Linux, Solaris,…
o Các lỗi bảo mật, cách thức tấn công và phòng chống.
o Điện toán đám mây, ảo hoá mạng lưới.
- Thành thạo lắp ráp phần cứng, cài đặt hệ điều hành và phần mềm ứng dụng và khắc phục
lỗi cho PC/Server.
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, kỹ năng phân tích tổng hợp, làm việc độc lập và làm
việc nhóm.
- Chủ động, sáng tạo, trung thực trong công việc.
- Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng.
3. Quyền lợi
- Thu nhập: theo năng lực, trao đổi khi phỏng vấn.
- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật,...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật định (HĐ lao động, BHXH, BHYT, BHTN),…

-

Được mua bảo hiểm sức khỏe hàng năm
Được tạo điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kiến thức và kỹ năng
Được tham gia chính sách du lịch hằng năm; khám sức khỏe định kỳ; hỗ trợ các điều kiện
làm việc; các chính sách đào tạo; khen thưởng,…
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Có nhiều cơ hội thăng tiến.
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