FICHA DE POSTO
CONSULTOR DE CIBER-SEGURANÇA (M/F)
NA AGÊNCIA DE CONSULTORIA ESTRATÉGICA UBCOM
A EMPRESA
A UBCOM é uma agência suíça de consultoria estratégica e protecção do sigilo, criada em 2014.
A UBCOM actua na prevenção de riscos cibernéticos e protege os activos de informação táctica e
estratégica da empresa. A agência aconselha e oferece soluções concretas em matéria de defesa
cibernética, protecção do segredo e soberania digital. A sua missão é proteger os interesses
económicos dos actores europeus no mercado global contra a inteligência económica e a espionagem
industrial.

MISSÕES
Dentro da Divisão de Consultoria, irá trabalhar com os clientes para estudar as suas necessidades de
segurança dos sistemas de informação, a fim de lhes oferecer as soluções mais adequadas para o
seu ambiente e contexto.
Como Consultor de Segurança Cibernética, as suas tarefas incluirão o seguinte:
Propor/melhorar as infra-estruturas de redes e sistemas dos nossos clientes e a sua
interligação
Apoio às equipas do cliente (TI ou outras) na implementação de novas soluções ou sistemas
Formar os utilizadores das soluções implementadas para as tornar autónomas no dia-a-dia
e para tirar o máximo partido da solução
Fornecer apoio ao utilizador na utilização das ferramentas, de modo a torná-la eficiente
Escrever e/ou actualizar documentação técnica
Interagir com os fornecedores e integradores de serviços de rede do cliente para facilitar a
implementação de soluções
Assegurar a aplicação de procedimentos (confidencialidade, backup, segurança, etc.)
Manter uma vigilância tecnológica permanente sobre as soluções inovadoras que o mercado
pode oferecer.

PERFIL
Tem um mínimo de 3 a 5 anos de formação (5 a 10 anos de experiência) e adquiriu os conhecimentos
necessários de administração de redes e gestão de infra-estruturas tanto em tecnologias Microsoft
como Open Source (CD, Active Directory, GPO, DNS, DHCP, VPN, IIS, Office 365, Linux, VMWare,
Firewall, NAC, etc.). ).
Está confortável com os componentes de uma WAN segura (servidor e infra-estruturas de rede,
computadores, impressoras e hardware em geral). Está habituado a gerir servidores Windows (AD,
GPO, DNS, DHCP) e Linux.
Conhece as melhores práticas de segurança e cibersegurança que lhe permitem ser competente e
reconhecido nestes domínios.
Está familiarizado com os princípios principais da encriptação de informação.
O conhecimento das seguintes soluções seria uma vantagem:
FortiNet, CheckPoint, Clavister se possível
Seald, Tixeo, Keeper Security, F-Secure, Varonis
Serenicity (DETOXIO,...)

Saiba
-

DarkTrace
Rede Extrema (XMC e NAC)
Threema, Acronis
HelpSystem (Beyond Security Solutions: Besecure, BeSource, etc.)
ser e ter :
Versátil, com boas competências interpessoais e um verdadeiro sentido de serviço
Competências práticas e organizacionais
Iniciativa e proatividade
Muito curioso, boas competências analíticas e sintéticas
Capacidade de escrita com muito boa ortografia
Rigor, método e disponibilidade

OFERECEMOS
•
•
•
•
•

Lisboa, Portugal, possibilidade de teletrabalho, viagens regulares
Contrato de duração indeterminada
O mais depressa possível
Remuneração de acordo com o perfil e a experiência
Um ambiente dinâmico construído em torno de 3 valores fundamentais que se refletem no
nosso dia a dia: tecnologia, soberania e inovação

Contacto de recrutamento
contact@ubcom.eu

