
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Провідний фахівець відділу інформаційної безпеки  

Функціональні обов'язки: 

 дійснення супроводження системи інцидент-менеджменту у ІБ 

Товариства; 

 здійснення подальшого супроводження системи управління 

вразливостями на основі сканеру вразливостей шляхом: 

 проведення зовнішніх і внутрішніх сканувань; 

 аналізу знайдених вразливостей і їх категоризацією за рівнями 

критичності; 

 контролю процесу усунення вразливостей спеціалістами інформаційних 

технологій; 

 проведення власних і супроводження сторонніх періодичних зовнішніх і 

внутрішніх тестів на проникнення (пентести); 

 здійснення подальшого супроводження систем захисту інформації, 

а саме: 

 систем антивірусного захисту (ПК і серверів, пошти, доступу в інтернет 

тощо); 

 запобігання вторгнень (IPS); 

 системи запобігання атак «нульового» дня («пісочниця»); 

 системи запобігання витоку конфіденційної інформації (DLP) тощо. 

 здійснення подальшого супроводження повнофункціональної системи 

збору і аналізу подій ІБ (з модулями аналітики і кореляції) шляхом 

забезпечення збору подій ІБ з усього обладнання і інформаційних систем: 

серверів, робочих станцій, мережевого обладнання, систем захисту 

інформації, баз даних, сканерів вразливостей тощо; 

 здійснення контролю налаштувань мережевого обладнання, фаєрволів, 

проксі-серверів тощо; 

 здійснення криптографічного захисту мобільних пристроїв, важливих 

носіїв інформації та каналів зв’язку; 
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 здійснення впровадження захищених носіїв ключової інформації для 

зберігання таємних ключів, систем віддаленого доступу, двохфакторної 

автентифікації тощо; 

 здійснення адміністративного та операційного супроводу:засобів 

керування криптографічними ключами зовнішніх національних та 

міжнародних систем, членом яких є Товариство (у межах повноважень, 

наданих Товариству цими системами) та внутрішніх доменних центрів 

сертифікації ключів. 

Необхідні навички та знання: 

 Вища освіта (інформаційні технології). 

 Стаж роботи не менше 2 років 

 Досвід адміністрування та підтримки програмного комплексу Mcafee 

DLP. 

 Бажано знання SAP. 

 Відповідальність, порядність, аналітичне мислення. 

 Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики. 

 Участь в проєктах державного та міжнародного значення. 

 Можливість горизонтального та вертикального росту. 

 Медичний супровід: штатний лікар та медичне страхування. 

 Офіційний дохід. 

 Додаткові дні відпустки (крім основних 24 днів). 

 Гнучкий графік в рамках 8-годинного робочого дня. 

 Корпоративний відпочинок та командні спортивні заходи (марафони, 

гонки, туристичні поїздки, в тому числі для дітей). 

 

Підтримуємо політику різноманітності та інклюзивності: керуємось 

принципом рівності прав і можливостей для всіх кандидатів та створюємо робоче 

середовище, в якому враховані відмінності кожного працівника. 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

krasnoshapka-mm@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

