Information Security Officer
(M/F)
- Refª PT/33/18 Lisboa
Procuramos um Information Security Officer para integrar o nosso Departamento de Sistemas &
Telecomunicações.
Principais Responsabilidades






Apoiar na elaboração, atualização e implementação de políticas e procedimentos de
segurança de Sistemas de Informação;
Monitorar e gerir riscos de Segurança de TI;
Auxiliar na conceção, desenvolvimento e implementação de soluções no âmbito da
Segurança de Informação, para atender às necessidades do negócio;
Contribuir para o desenvolvimento, manutenção e otimização de processos, assim como
na elaboração de planos relacionados com a Continuidade de Negócio, com especial
enfoque na implementação técnica e processual da estratégia de continuidade;
Participação na gestão de incidentes de segurança de TI.

Perfil pretendido









Habilitações mínimas ao nível do 12º ano de escolaridade;
Experiência profissional na área de Segurança da Informação, Continuidade de Negócio,
Organização e Gestão de Processos;
Experiência no desenho e monitorização de processos, assim como levantamento de
requisitos e produção de documentação em conformidade;
Conhecimentos de legislação relacionada com Segurança de Informação – ISSO 27001;
Fluência da língua inglesa e bons conhecimentos de espanhol;
Capacidade de análise, planeamento, organização e resolução de problemas;
Boa capacidade de comunicação oral e escrita;
Autonomia e elevado sentido de responsabilidade.

Oferecemos




Oportunidade de integrar um Banco internacional, com uma relevante presença no
mercado;
Formação contínua e possibilidade de aprendizagem num contexto profissional
desafiante;
Bom ambiente de trabalho.
Envie-nos o seu curriculum para recrutamento@finantia.com indicando a referência
(Refª PT/33/18) a que se candidata.
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