
 

 

Centrum Odszkodowań DRB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest jedną z największych firm działających na rynku 
odszkodowań w Polsce. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach i ich bliskich na terenie 
całego kraju. Jesteśmy firmą rzetelną i godną zaufania o czym świadczą przyznane liczne wyróżnienia i certyfikaty. 

DRB to jeden z liderów rynku odszkodowawczego w Polsce/ www. drb.pl  

W związku z nieustannym rozwojem do Centrali DRB poszukujemy osób do pracy na stanowisko: 
 

Specjalista ds. bezpieczeństwa systemów IT 

 

Miejsce pracy:  Legnica 

Główne obszary odpowiedzialności: 

• przeprowadzanie wewnętrznych audytów bezpieczeństwa środowisk sieciowych, systemowych i aplikacyjnych, 

• nadawanie i odbieranie uprawnień do systemów i aplikacji, ścisła ewidencja nadanych i odebranych uprawnień 

aplikacyjnych, 

• przygotowanie raportów z audytów wewnętrznych, 

• współtworzenie procedur w zakresie bezpieczeństwa IT, 

• diagnozowanie incydentów z zakresu bezpieczeństwa, 

• monitorowanie działań użytkowników w systemach informatycznych i wykrywanie naruszeń dot. 

bezpieczeństwa IT, 

• współpraca ze specjalistami w obszarze wdrażania wymogów i standardów bezpieczeństwa IT, 

• obsługa systemów wykrywania zagrożeń sieciowych 

 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe kierunkowe (Informatyka, Telekomunikacja), 

• doświadczenie zawodowe potwierdzające umiejętności w obszarze bezpieczeństwa sieci oraz metody 

zapobiegania zagrożeniom i atakom, 

• bardzo dobra znajomość zagadnień projektowania i zarządzania sieci LAN/WAN, 

• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, 

• co najmniej 2 - letniego doświadczenia w zakresie technologii informatycznych i / lub bezpieczeństwa 

informacyjnego, 

• doświadczenie w zakresie prowadzenia lub wspierania audytów bezpieczeństwa IT, 

• mile widziane doświadczenie w zarządzaniu narzędziami zgodności Bezpieczeństwo IT / IT Security. 

Oferujemy: 

• stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się ogólnopolskiej firmie 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

• atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia oraz premię związaną z realizacją celów 

• możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań 

• sprzyjającą rozwojowi dynamiczną atmosferę pracy 

• pracę w doświadczonym zespole  



 

 

 

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny wraz ze zdjęciem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

prosimy przesyłać na adres: rekrutacja.personel@drb.pl  

W temacie wiadomości prosimy wpisać: Specjalista ds. bezpieczeństwa systemów IT 

 

 „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp.k. moich dodatkowych danych osobowych, zawartych w 

przesłanej przeze mnie aplikacji o pracę (cv, list motywacyjny), dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji.” 

Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w Pani/Pana aplikacji (cv, list motywacyjny), następuje dobrowolnie. Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp.k. Dane zbierane są dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów 

rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych osobowych, w zakresie określonym 

postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych, nie wymaga 

udzielenia odrębnej zgody przez kandydata. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej 

poniżej. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które 

spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp.k. 
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