
 

 

ВЪТРЕШЕН ЕКСПЕРТ / ОДИТОР "ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

 

Ref. №: ITASF-0517-1  

"БОРИКА–БАНКСЕРВИЗ" АД е лидер в областта на оперирането на Национални и Европейски 

платежни системи, разработването на национални информационни системи, приложни 

програмни продукти и електронни услуги. 

Във връзка с разширяването на дейността компанията търси да назначи ВЪТРЕШЕН ИТ ОДИТОР 

в гр. София, отговарящ на следните условия: 

 

От Вас очакваме да имате: 

• Висше образование (магистър) в областта на информационните технологии или 

компютърните науки; 

 Работен опит в областта на ИТ/финансова сфера – не по-малко от 4 години; 

 Наличие на някои от изброените професионални сертификати: CISA, CISM, CISSP, CIA, 

ITIL; 

 Високо ниво на владеене на английски език – C1 или C2. 

За предимство ще се счита: 

 Работен опит в областта на ИТ одита или оценка на риска – поне 2 години; 

 Работен опит с администриране/одитиране на ИТ системи под управление на Windows 

Server и/или Linux и/или Oracle DB и/или VMware vSphere; 

 Работен опит в поддържането/одитиране на сигурността на сървърите – сканиране, 

отстраняване на уязвимости, управление на обновленията (patching); 

 Познаване на одитния процес и одитни методологии за извършване на процесни и ИТ 

одити; 

 Познаване на стандарти PCI DSS, ISO 27001. 

 

Вашите задължения ще са: 

• Планира и извършва одитни ангажименти; 

 Участва в процеса по оценка на ИТ рискове за целите на изготвяне на Годишния Одитен 

План; 



 Докладва в писмен вид резултатите от извършени одитни ангажименти пред директора 

на дирекция „Вътрешен одит“; 

 Участва в проследяване на изпълнението на препоръки и планове за действие от 

извършени одитни ангажименти; 

 Допринася за установяване на рамка за текущ оперативен контрол; 

 Участва в проекти, свързани с дейността на функцията за вътрешен одит. 

 

При нас ще получите: 

• Възможност за дългосрочна професионална кариера в престижна компания; 

• Полезни контакти с изявени наши и чужди професионалисти в областта; 

• Много добър пакет от възнаграждения и социални придобивки; 

• Предизвикателството да работите по уникални и новаторски проекти; 

• Специфични знания за работа с модерни технологии за свързаност и експлоатация 

• на системи с 24-часов режим на работа; 

• Професионално и персонално обучение и развитие, чрез специализирани курсове както 

в областта на ИТ технологиите, така също в техниките за одит на ИТ системи. 

Изборът на кандидати ще премине през: 

• Класиране по документи; 

• Интервю на експертно ниво; 

• Интервю на ръководно ниво. 

 

Ако описаното по-горе ви е заинтригувало, моля изпратете автобиография и снимка на имейл 

адрес: careers@bobs.bg 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
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