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Младши специалист сигурност на данни 
 
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 

 Конкурентно възнаграждение; 
 Отлични условия на труд; 
 Отлични възможности за професионална реализация и развитие; 
 Динамична, предизвикателна и интересна работа, сред млад и мотивиран екип, в модерна компания; 
 Възможност за обучение и развитие в сферата на кибер сигурността; 

ИЗИСКВАНИЯ: 
 Висше образование – техническо, икономическо (информационна сигурност, или друго отговарящо на 

обявената позиция); 
 Познания по архитектурата на операционните системи Microsoft Windows и/или Linux (RHEL, SuSe, 

CentOS, Debian); 
 Познания по администриране и изграждане на локални мрежи; 
 Познаване на някои методологии и процеси за сигурност и технически решения за сигурност 

(SIEM, IDS/IPS, Firewall Solutions, Offensive Security tools) ще се счита за предимство 
 Познания по TCP/IP Protocols, network analysis, and network/security applications  
 Познания по общи Internet protocols and applications  
 Познания в областта на информационната сигурност се считат за предимство; 
 Владеене на английски език – писмено и говоримо; 
 Възможност за работа в екип; 

КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Задълбочени познания по отношение на мрежова, ИТ инфраструктура и сървърна архитектура - 
предимство; 

 Допълнителна квалификация и/или опит в сферата на сигурността и управлението на риска 
предимство; 

 Преминат курс за вътрешни одитори по ISO 27001:2013 – предимство; 
 Предишен опит със системи за управление, сертифицирани по международни стандарти – 

предимство; 

ПРИОРИТЕТИ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 Управление на компютърната и мрежовата сигурност –вируси ,външни атаки; 
 Организация на достъп до системите; 
 Контрол на мрежовите услуги; 
 Оценяване на рисковете за информационната сигурност – идентификация на активите имащи 

отношение към сигурността, определяне на заплахите към тях, третиране и управление на 
рисковете; 

 Извършване на проверки на системи за сигурност на информацията; 
 Сканиране и откриване на уязвимости в системите и устройствата - препоръки за отстраняването им; 
 Разработване и актуализация на процедури и инструкции; 
 Конструиране на модели на работата, сигурност на информацията - анализ, проектиране и 

внедряване на всички необходими елементи от системата; 
 Формулиране на цялостни стратегии в областта на ИТ сигурността; 
 Провеждане на обучения относно информационната сигурност; 

 
Ако прояваявате интерес към настоящата обява, моля да изпратите своето CV на career@mnemonica.bg 
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за 
целите на настоящия подбор. 
Повече за експертизата на Мнемоника може да видите на: www.mnemonica.bg  
 


