CERT-RO – Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică

Programul de Internship pentru studenți organizat în cooperare cu
Universitatea Politehnică “București” (2015)
CERT-RO este instituția specializată în prevenirea, analiza, identificarea și reacția la incidente
cibernetice.
CERT-RO reprezintă un punct national de contact cu structurile de tip similar ce activează la nivel
național și internațional. Aceasta asigură și elaborarea precum și diseminarea politicilor publice de
prevenire și contracarare a incidentelor din cadrul infrastructurilor cibernetice, potrivit ariei de competență.

Ești pregătit pentru următorul nivel? Vino să ne cunoști și să te
cunoaștem!

CERT-RO organizează Programul de Internship dedicat studenților, în cooperare cu Universitatea
Politehnică “București” în cadrul următoarelor departamente:

Direcția Tehnică
Serviciul Securitate Informatică și Monitorizare – 3 pozitii pentru internship
Serviciul Tehnologia Informației – 3 pozitii pentru internship

Ce poți învăta la noi
Direcția Tehnică
Serviciul Securitate Informatică și Monitorizare
-

-

participă la activități de instruire în domeniul securității cibernetice
realizează activitatea de răspuns la incidentele de securitate cibernetică transmise către CERT-RO
identifică, preia, clasifică și gestionează evenimente și incidente de securitate cibernetică pe care
le păstrează ulterior în baze de date specifice, administrate de CERT-RO
realizează documente de informare a publicului prin portalul CERT-RO, prin care sunt publicate
noutăți din domeniu, alerte privind amenințările cele mai probabile și bune practici de protecție
recomandate
întreprinde analize tehnice în domeniul de competență al CERT-RO și asigură suport tehnic, în
condițiile legii, la răspunsul la incidente de securitate cibernetică
colectează sesizări și informații despre incidente de securitate cibernetică

Serviciul Tehnologia Informației
-

realizează întreținerea și dezvoltarea tuturor componentelor sistemelor informatice și de
comunicații ale CERT-RO
asigură funcționarea în condiții optime a tuturor echipamentelor și accesul utilizatorilor, în condiții
de securitate conform politicii aprobate la nivel de instituție, la resursele de calcul (hardware și
software) ale CERT-RO

Ce condiții trebuie să indeplinești
Direcția Tehnică
Serviciul Securitate Informatică și Monitorizare
-

Domeniul studiilor: IT
Competențe lingvistice: cunoașterea limbii engleze nivel mediu – avansat
Competentțe specifice:
 Noțiuni de arhitectura hardware, software și de comunicații a sistemelor
informatice: protocoalele de comunicații TCP/IP, servere web, servere de baze de
date și servere de aplicații



Cunoștințe de securitate IT: criptografie, semnături digitale, protocoale de
autentificare, soluții antimalware, firewall-uri, routere, IDS/IPS, SIEM

Serviciul Tehnologia Informației
-

Domeniul studiilor: IT
Competențe lingvistice: cunoașterea limbii engleze nivel mediu – avansat
Competențe specifice:
 Noțiuni de arhitectura hardware, software și de comunicații a sistemelor
informatice: protocoalele de comunicații TCP/IP, servere web, servere de baze de
date și servere de aplicații
 Cunoștințe de securitate IT: criptografie, semnături digitale, protocoale de
autentificare, soluții antimalware, firewall-uri, routere, IDS/IPS, SIEM

Calendarul evenimentelor:
1. Daca esti interesat te rugam sa ne trimiţi CV-ul tau, in format Europass, insotit de Scrisoarea de Intentie
in atentia Dlui. Mircea Grigoras, email: mircea.grigoras@cert-ro.eu in intervalul 15 Aprilie – 1 Mai 2015
2. Interviurile se vor desfasura in perioada: 4-15 Mai 2015
3. Anuntarea studentilor acceptati in program va avea loc in intervalul: 16 Mai 2015
4.Semnarea conventiilor tripartite (student-facultate- institutie) va avea loc in intervalul: 18 Mai – 25 Mai
2015.
5. Perioada de practica va avea loc in intervalul: iunie – august 2015

