Kuidas aitad sina
luua paremat
digimaailma?
careers@ee.ey.com – liitu juba täna

otsib oma
ärinõustamise
meeskonnaga liituma

Oled sobiv kandidaat, kui:

Miks liituda EY-ga:

•

•

INFOTURBE
KONSULTANTI

omad infotehnoloogia või muud tehnoloogiaga
seotud erialast kõrgharidust (soovitatavalt
magistrikraad)

Sa saad osaleda Eesti riigi ja
majanduse jaoks olulistes
digitaalvaldkonna projektides

•

omad head arusaama infoturbe erinevatest valdkondadest (sh digitaalne identiteet, autentimine,
digitaalne allkirjastamine)

•

•

omad kogemust keskmise suurusega projektimeeskondades osalemisel ja väiksemate
juhtimisel

Sul on võimalus areneda ja teha
karjääri globaalses audiitor- ja
konsultatsioonibüroos, mis on
turuliider Baltikumis

•

pakume isiklikku mentorit ja tööalast nõustamist ning juhendamist

•

Sind ootavad toetavad ja
professionaalsed kolleegid ning
tööandja, kes hoolib töötajate
heaolust

•

soovi korral võimaldame töötada
paindliku tööajaga

•

pakume Sulle oskustele ja
kogemusele vastavat töötasu ning
konkurentsivõimelist
motivatsioonipaketti

Sinu vastutusalasse kuulub
infoturbealaste analüüside ja
uuringute läbiviimine ning
organisatsioonide infoturbe alaste
tegevuste planeerimine.
Sinu ülesannete hulka kuuluvad
kohtumised ja arutelud klientidega,
nende probleemide tuvastamine
ning lahenduste väljapakkumine.

•

omad head kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust vähemalt eesti ja inglise keeles

•
•
•

omad head analüüsi- ja üldistusvõimet
omad oskust töötada pingelises projekti ajakavas
Sul on valmidus töötada rahvusvahelistes
projektides ja reisida

Kasuks tuleb:

•

tehnoloogia valdkonna projektide kogemus
avalikus sektoris (Eestis või ka välisriikides)

•

vene keele oskus

Kandideeri esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 12. veebruar 2019. Kandideerimiseks saada oma CV ja
motivatsioonikiri läbi EY kandideerimissüsteemi SIIT.
Lisainfo: careers@ee.ey.com või telefonil 6114621.
EY (www.ey.com/EE) on üks maailma juhtivatest ärikonsultatsiooni, tehingute nõustamise, auditi-, maksu- ja raamatupidamisteenuste
pakkujatest. Meie prognoosid ja kvaliteetteenused aitavad suurendada kindlustunnet ja usaldusväärsust maailma kapitaliturgudel. Meie
ettevõte on kasvulavaks suurepärastele juhtidele, tänu kellele suudame me antud lubadusi alati ka täita. Selle kaudu mängime olulist rolli
nii oma töötajate, klientide kui ka laiema üldsuse jaoks paremini toimiva maailma ülesehitamisel.

@ 2019 Ernst & Young Baltic AS. All Rights Reserved. ED None.

