Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

Junior Penetration Tester

Firma:

ING Services Polska sp. z o.o

Numer oferty:

222

Data dodania:

15-01-2015

Pracodawca
Nazwa firmy

ING Services Polska sp. z o.o

Adres

ul. Konduktorska 35, Katowice

E-mail

kariera@ingservicespolska.pl

Telefon

323573414

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Junior Penetration Tester
Główne zadania na stanowisku:

Zakres obowiązków

• Wykonywanie półautomatycznych testów bezpieczeństwa aplikacji biznesowych
• Ocena ryzyka wykrytych podatności oraz ich wpływu na aplikacje
• Współpraca ze specjalistami i ekspertami IT w zakresie wdrażania wymogów i
standardów bezpieczeństwa IT

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

wyższe lub student

Status kandydata
Obsługa komputera
Języki obce
Wymagania:
• Podstawowa znajomość zagadnień bezpieczeństwa na poziomie technicznym
• Podstawowa znajomość mechanizmów powstawania luk w aplikacjach webowych tj. SQL
Injection, Cross-Site Scripting i innych zamieszczonych na liście OWASP Top 10
Umiejętności, predyspozycje

Vulnerabilites
• Dobra znajomość działania komunikacji poprzez protokół HTTP/HTTPS
• Język angielski na poziomie dobrym (w mowie i w piśmie)
• Umiejętność szybkiego uczenia
• Umiejętność pracy w grupie
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Warunki pracy

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym ISP/DSBIT/ŁM/150 w temacie e-maila) na adres
Wymagane dokumenty

kariera@ingservicespolska.pl Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o za
dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora I

Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) na potrzeby realizac
prowadzonych obecnie i w przyszłości. „ Oferty bez klauzuli o ochronie danych osobowych nie będą rozpatrywane.
Forma umowy

umowa o prace na okres próbny 3 msc

Czas zatrudnienia

3 msc

Godzinowy wymiar pracy

40h/ tydzień

Data rozpoczęcia pracy

2015-02-01
Oferujemy:
• Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej
korporacji
• Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
• Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju

Inne świadczenia

• Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
• Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
• Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
• Dodatkową opiekę medyczną
• Atrakcyjne benefity płacowe (premia dla najlepszych) oraz pozapłacowe ( np. karta
MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, nauka języka angielskiego w ramach
szkoleń firmowych)

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia
Sposób kontaktowania się
z firmą
Dodatkowe informacje
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CV
kariera@ingservicespolska.pl

