Zmień perspektywę. Dołącz do PwC
i zmieniaj zasady gry.

Widzisz więcej niż inni? Dołącz do PwC, aby stale się rozwijać, uczyć i
kształtować otaczającą nas rzeczywistość biznesową.
Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Płatne praktyki w Cyber Security
Czekamy na :
• absolwentów / studentów studiów drugiego stopnia i absolwentów studiów pierwszego stopnia
lub studentów 4 roku studiów inżynierskich, którzy:
- są zainteresowani bezpieczeństwem informacji, IT, danych osobowych, bezpieczeństwem
fizycznym
- chcą zostać projektantem procesowych lub technicznych mechanizmów cyberbezpieczeństwa
lub audytorem systemów zarządzania bezpieczeństwem
- mają za sobą pierwsze doświadczenia z ochroną informacji w systemach IT, administrowaniem
systemami, programowaniem lub sieciami
- posiadają zdolności analityczne oraz zdolności kreatywnego myślenia
- potrafią budować relacje i pracować w zespole
- myślą w sposób innowacyjny i znajdują nietuzinkowe rozwiązania
- znają język angielski na poziomie swobodnej komunikacji

Dlaczego warto :
• masz szansę zdobyć doświadczenie pracując przy różnorodnych i wymagających nieszablonowego
myślenia projektach dla klientów z Polski i zagranicy (m.in. region CEE): analiza bezpieczeństwa
fabryki, wdrożenie zabezpieczeń w banku, zaprojektowanie polityki bezpieczeństwa dla firmy
farmaceutycznej, analiza ryzyka pod kątem przetwarzania danych osobowych dla firmy
medialnej, projektowanie i optymalizacja procesów bezpieczeństwa dla globalnej firmy z branży
automatyki przemysłowej,
• oferujemy naukę od najlepszych specjalistów w branży
• rozwiniesz swoją wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw, kluczowych czynnikach
wpływających na ich sukces i problemach, które próbują rozwiązać
dołączysz do firmy uznawanej przez młodych za najlepsze miejsce pracy
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•
•
•
•
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•

Atrakcyjne wynagrodzenie oraz kartę sportową
Dostęp do szkoleń e-learning, baz wiedzy i mentoring
Wsparcie Buddy’iego w pierwszych dniach praktyk
Wyjazdy integracyjne
Sekcje sportowe np. piłka nożna, koszykówka, ale także gry planszowe
Pokój VIP z piłkarzykami oraz Xboxem z kinectem, Innovation Lab z drukarkami 3D i okularami VR
Świeże owoce każdego dnia i oferta zdrowej firmowej kantyny
Lokalizacja biura przy stacji Metro Politechnika

Aplikuj!
Zmiana zaczyna się na pwc.pl/kariera

