ikubINFO Shpk është kompania më e madhe për enterprise software engineering në Shqipëri.
Me një staf prej mbi 100 zhvilluesish, gjithnjë në rritje, me njohuri dhe eksperiencë të gjerë në fusha të
ndryshme, ikubINFO po zgjeron aktivitetin e saj me projekte ambicioze si brenda dhe jashtë vendit.
Aktualisht, ikubINFO është në kërkim të kandidatëve të apasionuar dhe me eksperiencë të cilet duan ti
bashkohen Skuadres sone te profesionisteve ne pozicionin :

Specialist i Sigurisë së Informacionit
Detyrat dhe përgjegjësitë:
Te koordinojë zhvillimin e politikave dhe proçedurave standarde lidhur me sigurinë e informacionit dhe
të mbikëqyrë zbatimin e tyre.
Të kujdeset për zbatimin e rregullt të politikave dhe proçedurave standarde që implikojnë sigurinë e
informacionit në kompani, si p.sh. Business Continuity, Administrimi i Backups, Administrimi i akseseve etj
nëpërmjet auditimeve të rregullta.
Të hartojë, të implementojë dhe të mirëmbajë proçesin e administrimit të aseteve të informacionit në
kompani.
Të përcaktoje metodologjinë për identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e risqeve në sigurinë e
informacionit per asetet e inventarizuara dhe te ndjeke proçeset përkatëse.
Te zhvillojë një plan trajnimi mbi sigurinë e informacionit dhe çështjet e privatësisë për punonjësit dhe
përdoruesit e tjerë të autorizuar.
Të shërbejë si Oficer i Sigurimit Industrial për kompaninë në raport me DSIK sipas Vendimeve në fuqi për
miratimin e rregullave për sigurimin e personelit dhe për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën
industriale dhe të kujdeset për respektimin e kritereve të sigurisë në kontratat e klasifikuara.

Njohuri/ Aftësi
•
•
•
•
•
•

Te ketë njohuri mbi standardin ISO 27001 për sigurinë e informacionit dhe te tjera qe lidhen me
fushën e Teknologjisë se Informacionit.
Arsimi i larte. Preferohet të jetë i/e diplomuar ne një prej degëve te Universiteteve qe lidhen me
Teknologjinë e Informacionit.
Te kene eksperience minimumi 1-2 vite në role të ngjashme në fushën e Teknologjisë se
Informacionit
Çertifikime qe lidhen me sigurinë e informacionit janë te preferueshme.
Aftësi shume te mira verbale dhe komunikuese.
Aftësi shume te mira në të shkruar ne lidhje me dokumentacionin teknik.
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•
•
•
•
•
•
•

I/e vëmendshme(e)ne detaje dhe aftësi analitike.
Integritet të lartë, të jetë person i besueshëm dhe të përcjellë besueshmëri
Aftësi shume te mira organizative.
Aftësi për te krijuar marrëdhënie te mira me koleget, Klientët, Partneret
Aftësi për te punuar ne mënyrë te pavarur.
Zotërues shume i mire i gjuhës angleze.
Aftësi për te punuar një Kompani me strukture matricore ku grupet e interesit janë të shumta.

Kandidatet e kualifikuar duhet te nisin nje leter interesi, CV e perditesuar dhe kopje te dokumentave
mbeshtetese duke perfshire dhe letrat e references ne adresen e e-mailit hr@ikubinfo.al me subjektin
Specialist i Sigurise se Informacionit
“Informacioni personal qe do te vendosni ne aplikimin tuaj do te mbrohet dhe perdoret vetem per qellime
rekrutimi bazuar ne legjislacionin ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale Ligji Nr.9887, date
10.03.2008
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