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Warszawa, 2018-11-03 

WKPS.1121.1.2018.115 

2018-18712 

 

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

poszukuje kandydata na stanowisko: 

OD SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. ZARZĄDZANIA TOŻSAMOŚCIĄ (IDM/IAM) 

w Wydziale Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych 

Liczba stanowisk: 1 w wymiarze pełnego etatu

 
Chcesz mieć wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych ochrony zdrowia? 

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu uprawnieniami? Nie boisz się wyzwań  

i szukania dziur w całym? Jeśli tak to zapraszamy do nas. 

 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

to agenda rządowa odpowiedzialna za budowę systemów teleinformatycznych dla służby zdrowia. 

W chwili obecnej do nowo powstałego Wydziału Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych 

poszukujemy od specjalisty do głównego specjalisty ds. zarządzania tożsamością (IDM/IAM). Wydział 

jest odpowiedzialny za zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Centrum, jak i 

Ministerstwa Zdrowia. 

 

OPIS STANOWISKA/ REALIZOWANE ZADANIA 

1. Analiza, projektowanie i inwentaryzacja procesu zarządzania dostępami, w tym inwentaryzacja 

ról i uprawnień w systemach. 

2. Budowanie uprawnień opartych o przyjęty w CSIOZ model. 

3. Koordynacja prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem systemu IDM/IAM (Identity & 

Access Management). 

4. Weryfikacja zasadności udzielanych uprawnień. 

5. Identyfikacja nieprawidłowo wykorzystywanych uprawnień. 

6. Realizacja przeglądów kontroli w obszarze zarządzania uprawnieniami. 

7. Automatyzacja działań administracyjnych. 

8. Przygotowywanie wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania uprawnieniami. 

 

WYMAGANIA 

1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja i/lub pokrewne. 

2. Minimum roczne doświadczenie w obszarze zarządzania tożsamością oraz co najmniej 2 lata 

doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa IT. 

3. Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania tożsamością i dostępem. 

4. Doświadczenie w administrowaniu, wdrażaniu, konfigurowaniu systemów zarządzania 

tożsamością (IDM/IAM lub PIM) w oparciu np. o CyberArk. 



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

2 

5. Wiedza na temat protokołów i komponentów systemów zarządzania tożsamością: SAML, 

ActiveDirectory/LDAP, MultiFactor Authentication (MFA), Role Based Access Controls (RBCA), 

Privileged Identity Management (PIM), PKI. 

6. Doskonałe zdolności analityczne i komunikacyjne. 

7. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy. 

 

DODATKOWE ATUTY 

1. Znajomość norm serii ISO 27000. 

2. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z administracją systemami operacyjnymi np. 

Linux/Unix/Windows. 

3. Certyfikat ITIL Operational Support & Analysis (OSA). 

 

OFERUJEMY 

1. Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności. 

2. Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę. 

3. Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu 

medycznego, ubezpieczenia grupowego. 

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”. 

5. Dla najlepszych premie uznaniowe. 

6. Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego 

zatrudnienia. 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są: 

a) w postaci elektronicznej: 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl, 

 poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, 

 przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: 

praca), 

b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa. 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45 

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do 31 grudnia 2018 r. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami. 

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

mailto:rekrutacje@csioz.gov.pl
http://www.csioz.gov.pl/
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a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl, 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 

1974 r, 

d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej 

i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora, 

e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

współpracujące w procesie rekrutacji, 

f. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

h. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,  

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, 

i. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się 

na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego 

przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami. 

 
WKPS.OP.WBST.110.2018 
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