NECLASIFICAT

UN NOU STAGIU DE VOLUNTARIAT/PRACTICĂ LA CERT-RO
Căutăm voluntari entuziaști pentru o experiență inedită în domeniile:
•
•
•
•
•
•
•

Tehnic (tineri pasionați de zona tehnică)
Tehnic-OSINT (pentru investigații OSINT, persoane cu abilități de investigare și analiză)
Comunicare și PR (un pasionat de PR și social media și un pasionat de grafică care poate
opera în suita Adobe - Photoshop, Illustrator, etc.)
Resurse umane (o persoană cu o minimă experiență în domeniu, care dorește să
experimenteze zona de HR într-o instituție publică)
Asistență Director General (doi tineri care vor să trăiască experiența de a lucra cu directorul
general al CERT-RO)
Cooperare (un “policy analist“- care va analiza politici naționale și europene în domeniul securității
cibernetice și un “strategy analist“ – care va monitoriza principalele platforme de comunicare ale
unor instituții omoloage din țările UE)
Cyber Authority (Autoritatea Națională NIS) (tineri pasionați de dezvoltarea unui sistem dinamic
și inteligent de asigurare a securității cibernetice naționale: programare/prezentare grafică,
inclusiv web/dezvoltare instrumente în vederea implementării Directivei NIS în România)

Ce oferim?
•
•
•

O experiență semnificativă, ca parte a unei echipe tinere, cu impact în domeniul securității
cibernetice din România
Flexibilitate cu privire la program (aprox. 2 ore/zi) și posibilitatea desfășurării activității online
Un contract de voluntariat/practică și adeverință pentru perioada petrecută la noi

Ce căutăm:
•
•
•
•

Student sau absolvent de studii superioare
Cunoașterea limbii engleze, atât scrise cât și vorbite este esențială
Abilități de: analiză și sinteză, organizare și planificare, adaptare și răspuns rapid la schimbare
Cunoștințe sau experiență relevantă în domeniul de interes

“Consider ca experiența mea la nivelul stagiului de practică la CERT-RO a fost o ocazie deosebită în viața
mea care m-a ajutat să îmi formez o viziune de ansamblu asupra securității cibernetice, urmată de
colectarea unor cunoștințe în acest domeniu de care nu știam”, spune Vasile B., care a participat la stagiul
de voluntariat al CERT-RO în vara anului 2020. „Datorita primirii calde a personalului și a îndrumării
acestora în zona mea de interes mi-am construit de la zero un drum în domeniul securității cibernetice
pe care as si vrea sa profesez ulterior”.
„Perioada petrecută la CERT-RO a fost o mare oportunitate pentru mine. Am cunoscut oameni minunați,
de la care am avut foarte multe de învățat. Am acumulat experiență și am aflat cum este să lucrezi întrun cadru profesionist” ne recomandă Sabrina L., care s-a acomodat rapid în echipa noastră și care s-a
dovedit a fi printre cei mai entuziaști și dornici de a învăța tineri care s-au alăturat echipei noastre.
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Dacă v-am convins, așteptăm un CV și o scrisoare de intenție în care să specificați în ce domeniu v-ar
plăcea să vă desfășurați activitatea, la hr@cert.ro până vineri, 26 februarie 2021, ora 23:59.
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