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Teplárny Brno, a.s.  
přijmou zam ěstnance na pracovní pozici 

„Manažer kybernetické bezpe čnosti“ 
Požadavky: 

• Vzdělání SŠ/VŠ 
• Znalost zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních 

předpisů 
• Znalost norem řady ISO/IEC 27000 a obdobných norem z oblasti bezpečnosti a ICT 

výhodou 
• Základní přehled v oblasti ICT (operační systémy, databáze, aplikace, datové sítě) s 

důrazem na bezpečnost 
• Povědomí o problematice eIDAS a GDPR výhodou 
• Samostatnost, spolehlivost, komplexní myšlení  
• Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 
• Praxe na obdobné pozici výhodou 
• Řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič. 

 
Hlavní pracovní nápl ň a požadavky s ní spojené:  

• Správa a rozvoj systému řízení bezpečnosti informací 
• Realizace a údržba vnitřních předpisů 
• Navrhování organizačních a bezpečnostních opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti 

a jejich případná realizace 
• Analýza a řešení bezpečnostních incidentů, návrhy efektivních protiopatření a 

komunikace s příslušnými organizačními složkami státu, např. s NÚKIB, příp. dalšími 
subjekty 

• Realizace činností v rámci kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb. 
• Analýza informačních systémů dle požadavků kybernetické bezpečnosti, zejména zákona 

č. 181/2014 Sb. 
• Sledování vývoje související legislativy (zejména ZoKB, VoKB, ISO27000) 
• Budování bezpečnostního povědomí kolegyň a kolegů 
• Realizace auditu normy ISO 27001 
• Provádění interních bezpečnostních testů  

 
 
Nabízíme:  

• Zajímavou práci v prosperující společnosti, stanete se součástí týmu, který hřeje Brno 
• Zaměstnanecké benefity – smlouva na dobu neurčitou, 13. plat, Dovolená 5 týdnů, 

Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Mobilní telefon, Možnost občasné práce z 
domova, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Příspěvek na 
sport/kulturu/volný čas, Stravenky/příspěvek na stravování, Ubytování/příspěvek na 
ubytování, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays, Zvýhodněné půjčky 
zaměstnancům, Závodní stravování Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu 

• Možnost využití firemního bytu 
 
Nástup do pracovního pom ěru možný ihned na trvalý pracovní pom ěr. 
 
Odpovězte na inzerci elektronicky přes inzertní portál nebo odpovědní formulář na 
www.teplarny.cz sekce „Kariéra“.  
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Místo pracovišt ě 

Okružní 828/25, 63800, Brno - Lesná, okres Brno-město, Česká republika 

 
Kontakt 
 
Teplárny Brno, a.s. 
Eva Plchutová 
tel: 704 855 945 
email: plchutova@teplarny.cz 
 


