„Jak przygotować się do pracy w cyberbezpieczeństwie nie
tylko dla informatyków”
Izabela Błachnio-Wojowska
Filip Brant

CyberSecurity – co to takiego?
•

Zarządzanie
Ryzykiem

•

Mocno rozwijający się obszar, który ma na celu określenie
działań, mających zminimalizować wystąpienie zagrożeń i
skutków z nimi związanych.
Obejmuje: ocenę bezpieczeństwa informacji.
Bezpieczeństwa teleinformatycznego, oceny
bezpieczeństwa dostawców
•
•

Audyt
•

•

Security w
Projektach

W zależności od Firmy, w różny sposób jest
zbudowany system kontroli.
Cel : weryfikacja zgodności obszarów/ Firmy z
wymaganiami norm, dobrych praktyk czy
wymagań wewnętrznych/ prawnych
Obszary: prawne, governancowe, technologiczne

Badanie i zapenienie w obszarze
projektów/ inicjatyw na każdym
etapie realizacji zgodności z
wymaganiami bezpieczeństwa

•

Complaiance

•
•
•

•

IT Security –
Techologiczne • Ochrona techniczna z zakresu Cyber Security
• Praca inżynierska, specjalistyczna wymagająca
podejście
wiedzy technicznej

Weryfikacja wymagań
prawnych i regulacyjnych
Badanie zgodnośći z nimi
Zapewnienie zgodności
Utrzymywanie procesów i
zapewnienie zgodności
procesów z wymaganiami
regulacyjnymi
Kontakty z regulatorami

Praktyki w oczach Praktykanta
Student Akademii Finansów i Biznesu VISTULA na wydziale Ekonomia. Od najmłodszych lat
niezmiennie pochłonięty dwoma tematami – komputerem oraz sportem.
Niecały rok związany z BNP Paribas Bank Polska w ramach programu stażowego, niedługo
wypływający na szerokie wody pracy w cyberbezpieczeństwie w zespole Izabeli BłachnioWojnowskiej. Zaangażowany w realizację projektów od pierwszych dni swoich działań.

Uwikłany we wdrożenie Chatbota dla Pracowników Banku, aktywnie uczestniczący w procesie
implementacji rozwiązania Multi-Factor Authentication, administrator aplikacji. W wolnym czasie
zainteresowany nowinkami ze świata cybernetycznego oraz sportem, w którym może poszczycić się
osiągnięciami w różnych jego dziedzinach.

CyberSecurity – Kto może gdzie pracować?
•

Zarządzanie
Ryzykiem

•
•

•

Posiadasz zdolności analityczne i rozwiązywania
problemów
Jesteś cierpliwy/wa
Znasz MSExcel lub inne narzędzia automatyzujące prace
analityczne
Nie boisz się powtarzalności
•
•

Audyt

•
•
•

Masz zacięcie audytora/kontolera, osoby która
potrafi weryfikować co jest a co powinno być
Zarówno dla IT jak i dla osób z umiejętnościami
miękkimi
Jesteś dociekliwy
Nie boisz się zadawać pytań i umiesz słuchać
Dążysz do poznania prawdy

•
•

IT Security –
Techologiczne
•
podejście

•

•

Security w
Projektach

•

•
•

Interesujesz się security i
prowadzeniem projektów/
inicjatyw
Masz zdolności komunikacyjne,
negocjacyjne
Lubisz pracę w zespole
Umiesz samodzielnie pracować,
zarządzać czasem
•
•

Complaiance •

Masz większą znajomość zagadnień IT
Jesteś otwarty/ta na ciągłą naukę, bo obszar IT Security
ciągle się rozwija
Umiesz samodzielnie pogłębiać wiedzę, ponieważ sporo
jest pracy poza Firma
Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

•
•
•

Masz zacięcie prawne
Umiesz interpretować
dokumenty
Umiesz słuchać, jesteś
otwarty na informacje
zwrotne
Masz zacięcie raportowe
Masz umiejętności
marketingowe
Umiesz przekazywać wiedzę

Zapraszamy!
www.cyberwomen.eu
https://www.bnpparibas.pl/kariera/studenci-iabsolwenci

