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Let’s be remarkable.
Haluatko olla osa jotain suurta? Haemme

Business Security Partner -harjoittelijaa
Robert Bosch Oy I Vantaa
Tahtoisitko ideasi osaksi elämää helpottavia teknologioita? Olivatpa kyseessä liikkumisen ratkaisut, kulutustavarat, teollinen
teknologia tai rakennus- ja energiateknologia, Boschilla olet mukana parantamassa ihmisten elämänlaatua maailmanlaajuisesti.
Tervetuloa joukkoomme. Information Security and Privacy (ISP) -osasto toimii asiantuntijana tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan
liittyvissä kysymyksissä. Olemme osa Boschin globaalia ISP-tiimiä ja teemme tiivistä yhteistyötä eri osastojen kanssa Suomessa ja
kansainvälisesti.
Tehtäväsi osana suurempaa kokonaisuutta
▶▶ Pohjoismaisen ISP-tiimin avustaminen uuteen EU:n
tietosuoja-asetukseen (EU GDPR) liittyvässä projektissa:
perehdyt Boschin paikallisiin prosesseihin ja järjestelmiin
tietosuojanäkökulmasta, kartoitat tarvittavia toimenpiteitä ja
koostat niistä raportteja.
▶▶ Tietosuojatietoisuuden kehittäminen paikallisesti: osallistut
tiedotuskampanjan koordinointiin ja toteuttamiseen Suomessa
ja pidät tietosuojakysymyksiä esillä eri viestintäkanavissa.
▶▶ Tietosuojaan ja -turvaan liittyviin kysymyksiin vastaaminen:
selvität vastaukset henkilöstön kysymyksiin ja opastat
käytännön soveltamisessa asiakaspalveluhenkisesti.
▶▶ Muut ISP-osaston avustavat tehtävät tarpeen mukaan.

Vahvuusalueitasi ovat
▶▶ EU:n uuden tietosuoja-asetuksen sisällön tunteminen
▶▶ Tietoturvaan ja -suojaan liittyvien kysymysten
perustuntemus, erityisesti ISO 27000 -standardin
osaamisesta on tehtävässä hyötyä
▶▶ Soveltuvan alan (esim. oikeustieteellinen, tekninen)
ylemmän korkeakoulututkinnon opinnot
▶▶ Oma-aloitteinen ja tarkka työskentelyote sekä kyky selvittää
ja soveltaa tietoturvaan ja -suojaan liittyviä asioita
▶▶ Hyvät viestintätaidot sekä sujuva suomen ja englannin
kielen osaaminen

Toivomme sinun aloittavan harjoittelusi mahdollisimman pian ja työskentelevän meillä vähintään kuusi kuukautta. Harjoittelu on
sopimuksen mukaan joko koko- tai osa-aikainen. Pystythän kuitenkin työskentelemään vähintään 20 tuntia viikossa, päivittäisten työaikojen
suhteen voimme joustaa opintojesi mukaan.

Tuleva työpaikkasi tarjoaa sinulle
joustavan työajan ja etätyömahdollisuuden, henkilökunta-alennuksia, lounasedun ja hyvät kulkuyhteydet.
Maksamme harjoittelusta palkkaa, minkä lisäksi tarjoamme työskentelyllesi kannustavan työyhteisön tuen. Tässä tehtävässä sinulla on
erinomainen mahdollisuus saada käytännön kokemusta EU GDPR:n soveltamisessa suuressa kansainvälisessä yrityksessä, jossa
tietoturva- ja -suoja-asiat ovat ensisijaisen tärkeitä.
Jos sinulla on kysymyksiä tehtävästä tai meillä työskentelystä, niihin vastaa mielellään Data Security Officer Karl Wirén, puh. 010 480 8212.
Tavoitat hänet parhaiten 28.8.2017 klo 10–11 ja 6.9.2017 klo 13–14. Vaihtoehtoisesti voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen
rekrytointi@fi.bosch.com.

Hae nyt.
Lähetä hakemuksesi CV:n kera osoitteeseen rekrytointi@fi.bosch.com viimeistään 10.9.2017. Toimi nopeasti, sillä pyrimme löytämään
sopivan harjoittelijan mahdollisimman pian.

