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Oferta Internship Smarttech247 
 

 

 

Smarttech247 este o companie de Securitate Cibernetica din Irlanda care 

recent si-a exitins activitatea pe teritoriul Romaniei. In alte tari, Smarttech247 

a facut un parteneriat cu departamente de informatica din universitatile locale 

pentru a ajuta studentii interesati de continuarea carieriei in securitate 

cibernetica.  

Smarttech247 ofera acest program de practică în vederea consolidării 

cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în 

concordanţă cu specializarea informatica pentru care se instruieşte, efectuat 

de practicant. 

 

Descriere  

 

Pregătirea  unor  experți  în  domeniul  securității  cibernetice  oferă  

cadrul  necesar  implementării  corecte  a instrumentelor de securitate la 

nivelul organizațiilor.  Guvernanța electronică impune standarde de securitate 

cibernetică  concomitent  cu  apariția,  unor  noi  vulnerabilități,  riscuri  și  

amenințări  la  adresa  securității organizațiilor. Necesitatea existenței unor 

experți in domeniul securității cibernetice se impune de la sine într-o societate 

in care informația electronică este atotcuprinzătoare. 

Programul  Smarttech247 Academy este  recomandat  absolvenților  

domeniului  fundamental  de  Științe Inginerești,  domeniului de studii  

universitare  de licență Calculatoare și Tehnologia Informației și  specialiștilor  

din domeniul Științei Calculatoarelor. 
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Competențe și abilități dobândite  

 

Definirea  specifică  a  conceptelor  de  caracterizează securitatea  

cibernetică.  Identificarea  vulnerabilităților, riscurilor  și  amenințărilor  de  

securitate  cibernetică  la  nivelul  organizației.  Securizarea  sistemelor la  

toate nivelurile:  hardware,  software,  infrastructură,  politici.  Specificul  

securității  pentru  sisteme  de  uz general, dispozitive  mobile,  sisteme  

cloud.  Proiectarea  procedurilor  de  securitate  și  protecție  cibernetică.  

Elaborarea politicii  de  securitate  cibernetică  în  cadrul  organizației.  

Elaborarea  și  implementarea  planului  de  răspuns  la incidente de securitate 

cibernetică. Instruirea personalului in privința securității cibernetice. 

 

 

Smarttech247 organizeaza urmatoarele serii de internship: 

• 25th June 2018 

• 9th July 2018 

• 23rd July 2018 

 

 Conditii: 

 

• Academia dureaza 2 saptamani; 

• Programul este L-V 11:00 – 18:00 cu 30 minute pauza de masa; 

• Cei care vor promova li se va oferi un job de level 1 – 700 euro/luna; 

• Programul pentru Level 1 va fi in ture (dimineata, dupa-amiaza, seara, 

weekend-uri); 

• Avem pozitii de Level 1 deschise – trebuie sa promoveze testul. 

 

Locatie:  

• Bucuresti, Sector 6, Preciziei 6R (Statia de Metrou Preciziei, Tramvai: 

nr.8, nr.25 si nr.35). 


