
 
 

  

 
 

 

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 
w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania  

w Wielkopolskim OW NFZ    
 

Numer ogłoszenia:  Poznań/21/60 

Miejsce pracy: Poznań  
Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / 1 etat  

 

Termin składania ofert: 27 grudnia 2021 r.  
 

 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 udział w procesie zarządzania ryzykiem w systemie teleinformatycznym służącym do 

przetwarzania informacji niejawnych; 

 odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji niejawnych przetwarzanych w formie 

elektronicznej w dedykowanym systemie informatycznym; 

 odpowiedzialność za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu 

teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa;  

 opracowywanie i aktualizowanie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa oraz procedur 

bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych służących do przetwarzania informacji 

niejawnych;  

 prowadzenie szkoleń w zakresie procedur bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych 

służących do przetwarzania informacji niejawnych; 

 weryfikacja poprawności realizacji zadań przez administratora, w tym właściwe zarządzanie 

konfiguracją oraz uprawnieniami przydzielanymi użytkownikom, weryfikacja znajomości                     

i przestrzegania przez użytkowników zasad ochrony informacji niejawnych oraz procedur 

bezpiecznej eksploatacji w systemie teleinformatycznym, w tym w zakresie wykorzystywania 

urządzeń i narzędzi służących do ochrony informacji niejawnych; 

 weryfikacja stanu zabezpieczeń systemu teleinformatycznego, w tym analiza rejestrów 

zdarzeń systemu teleinformatycznego;  

 monitorowanie zdarzeń w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego: 

 obsługa incydentów w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

 nadzór nad wdrażaniem aktualnych przepisów, standardów bezpieczeństwa i dobrych 

praktyk w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych stosowanych                       

w Oddziale, 

 ustalanie informacji w zakresie ujawnionych luk bezpieczeństwa teleinformatycznego 

mogących wystąpić w systemach stosowanych w Oddziale oraz cyber zagrożeń, 

 współudział w procesie tworzenia planu inwestycyjnego Oddziału i jego realizacji                       

w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

 zabezpieczanie we współpracy z Wydziałem Informatyki materiału dowodowego                       

z incydentów w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, 



 

 

 

 

 koordynacja i współdziałanie z Wydziałem Informatyki w zakresie wykonywania zadań 

wynikających ze stopni alarmowych CRP,  

 współpraca w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego z organizacjami zewnętrznymi 

(CSIRT.GOV.pl, ABW, NASK, MZ, MON), 

 zapewnienie realizacji obowiązków operatora usługi kluczowej (UKSC), 

 realizacja wniosków o udostępnienie danych osobowych, 

 współpraca z właściwymi komórkami Oddziału i Centrali Funduszu w zakresie realizowanych 

zadań. 

 

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 wykształcenie: wyższe, preferowane informatyczne   

 lata pracy zawodowej: min. 3,  

 posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego wydanego przez Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego co najmniej do klauzuli: „POUFNE”, ważnego co najmniej                  

do końca lipca 2022 r. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 doświadczenie zawodowe w zakresie charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony 

jest nabór; w tym pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,   

 dobra znajomość zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych wynikających                 

z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.), 

 dobra znajomość zasad ochrony informacji niejawnych wynikających z ustawy z dnia                       

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742),    

 dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1369 ze zm.),         

 znajomość zasad ochrony danych osobowych, 

 zaświadczenie o odbytym specjalistycznym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa 

teleinformatycznego prowadzonym przez ABW, 

 biegła obsługa pakietu Microsoft Office,  

 umiejętność współpracy w zespole oraz dobra organizacja pracy i samodzielność, pozwalające 

na terminową realizację powierzonych zadań,  

 wysoka kultura osobista, 

 komunikatywność. 

 

Wymagane dokumenty: 

 CV, 

 podpisany kwestionariusz osobowy,  

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

 kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy 

zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej, 

 kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi, 

 podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie 

dokumentów). 



 

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych 

informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego 
poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, 
które ułatwią Ci aplikowanie.    

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-
szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29. 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 27 grudnia 2021 r.                                        

w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  

(w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres: 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ  

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań 

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/21/60 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 

 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2ae95264ccae479dac1ecdb9ce983dce

