Az Országos Betétbiztosítási Alap

informatikai ellenőrt
keres!
Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) budapesti székhelyű, de országos hatáskörű, a betétbiztosítás
révén a betéteseket védő szervezet, mely 25 éve végzi a betétesek kártalanítását és része a pénzügyi
stabilitási védőhálónak. Az OBA munkaszervezet gondoskodik a Befektető-védelmi Alap, a Kárrendezési
Alap és a Szanálási Alap működtetéséről is.
Az OBA-ról részletes információkat találsz honlapunkon és a közösségi média csatornáinkon (Facebook,
LinkedIn, YouTube, Twitter).
Informatikai ellenőrzési szolgáltatást nyújtó cégek jelentkezését is várjuk!

MILYEN FELADATOK VÁRNAK ÖNRE VAGY CÉGÉRE?
▪
▪

▪
▪
▪
▪

éves informatikai ellenőrzési program kidolgozása és végrehajtása,
informatikai ellenőrzési feladatok elvégzése az ellenőrzés típusának meghatározott módszertana,
illetve szakmai követelményeinek megfelelően (pl. informatikai biztonsági kontrollok értékelése,
informatikai beruházások, projektek ellenőrzése, feladatok vagy folyamatok informatikai
támogatottságának ellenőrzése, az informatikai rendszerek megfelelőségének vizsgálata),
az informatikai ellenőrzési folyamat és a megállapítások dokumentumokkal történő alátámasztása,
rendszeres beszámoló az OBA igazgatótanácsa részére az informatikai ellenőrzési feladatokról és
azok eredményéről,
az ellenőrzési feladat éves szinten várhatóan mintegy 20 napot tesz ki,
szükség esetén tanácsadás keretében az OBA ügyvezető igazgatójának és Informatikai
igazgatóságának segítése informatikai kérdésekben (éves szinten legfeljebb 5 nap).

A SIKERES PÁLYÁZÓ JELLEMZŐI
A pályázó személlyel vagy a pályázó cég e feladatot ellátó alkalmazottjával szembeni elvárások:
▪ felsőfokú informatikai végzettség,
▪ legalább 5 év releváns szakmai tapasztalat,
▪ informatikai biztonsághoz vagy az informatikai projektekhez kapcsolódó képesítések és szakmai
minősítések (CISA, CISM),
▪ büntetlen előélet,
▪ MS Office csomag erős felhasználói szintű ismerete (különösen Excel és Word),
▪ megbízható angolnyelv-tudás (középfok/szóban-írásban kommunikációképes szint),
▪ kiváló kommunikációs készség,
▪ proaktív hozzáállás; felelősségvállaló attitűd,
▪ rugalmasság, terhelhetőség,
▪ precizitás, pontosság, önállóság, problémamegoldás,
▪ eredményorientáltság, megbízhatóság.

A KIVÁLASZTÁSNÁL ELŐNYT JELENT
▪
▪
▪
▪

a pénzügyi és/vagy költségvetési szektorban, vagy nagy reputációval rendelkező tanácsadó cégnél
szerzett releváns tapasztalat,
informatikai biztonsághoz vagy az informatikai projektekhez kapcsolódó további képesítések és
szakmai minősítések (CISSP, ITIL Foundation Certificate, IPMA, PMP),
adatbáziskezelési (pl. SQL) jártasság,
pénzügyi szektorban szerzett referenciák.

AMIT KÍNÁLUNK
▪

megbízási jogviszony,

▪
▪
▪

azonnali kezdés,
versenyképes javadalmazás,
egyedülálló, stabil hátterű szervezet.

MUNKAVÉGZÉS HELYE
▪

személyes egyeztetést vagy jelenlétet igénylő esetekben: 1027 Budapest, Csalogány
utca 9-11.

JELENTKEZÉS MÓDJA
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük küldje el pályázati anyagát megíbízási díjra
vonatkozó igényének megjelölésével a karrier@oba.hu e-mail címre.
A pályázati anyag a következő dokumentumokból áll: természetes személy pályázónál szakmai
önéletrajz magyar és angol nyelven, nem természetes személy pályázónál (pl. cég) esetében a
céget és releváns referenciáit bemutató anyag, valamint a feladat ellátását végző munkatárs
szakmai önéletrajza magyar és angol nyelven. (A pályázati anyagnak NEM része a végzettséget
igazoló dokumentumok fénymásolata, illetve a büntetlen előéletet bizonyító okirat. Kérjük
ezeket NE küldje el részünkre.)
Kérjük, hogy jelentkezése során az e-mail üzenet tárgyában jelezze, hogy „INFORMATIKAI
ELLENŐR” pozícióra jelentkezik, illetve a pályázati dokumentációban az eredményesebb
kapcsolattartás érdekében tüntessen fel elérhetőségeket is (e-mail cím, mobiltelefonszám).
A pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről a pályázat
elbírálásában résztvevők számára. Pályázatát bizalmasan, valamint a minden hatályos
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Az OBA adatkezelési tájékoztatója
elérhető honlapunkon:
https://www.oba.hu/images/stories/downloads/oba_adatvedelmi_tajekoztato.pdf
A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót
vagy nem természetes személy pályázó esetén a pályázót képviselő személyt személyes
interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
▪

folyamatos

