Ogłoszenie o wolnym stanowisku w projekcie
1. Informacja o projekcie: projekt realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w
ramach konkursu nr 9/2018 pt. Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do
przestępstw gospodarczych
2. Podmiot prowadzący nabór do projektu:
E-nform Sp. z o.o., z siedzibą w Kiersity (14-411) przy Kiersity 46, REGON: 367620238, NIP:
5783125860
3. Nazwa stanowiska: analityk systemowy
4. Wymagania minimalne:
1) potwierdzone ukończenie kursu z analizy kryminalnej przeprowadzonego przez specjalistów/
analityków z organów ścigania (Policja, Prokuratura) lub służb specjalnych,
2) co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu analiz kryminalnych i/lub zarządzaniu
zespołem analityków kryminalnych,
3) co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze wykrywania i/lub zapobiegania przestępstwom
gospodarczym lub działalności na szkodę interesu ekonomicznego Państwa,
4) bardzo dobra znajomość oprogramowania wspomagającego analizy kryminalne (np. LINK, IBM
i2 Analyst’s Notebook) i biurowego,
5) umiejętność opisu wymagań systemowych,
6) umiejętność wytwarzania dokumentacji projektowej
5. Wymagania dodatkowe podnoszące ocenę kandydata:
1) wykształcenie wyższe na kierunku prawnym lub ekonomicznym lub wyższe wykształcenie
zawodowe w ośrodkach szkolenia organów ścigania,
2) znajomość specyfiki pracy analitycznej organów ścigania (w szczególności Policji) oraz służb
specjalnych,
3) doświadczenie w zarządzaniu komórką analityczną,
4) doświadczenie w zakresie współpracy z pionami analitycznymi innych służb/organów ścigania,
5) komunikatywna znajomość języka angielskiego,
6) wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy zespołowej
7) samodzielność i kreatywność w realizacji zadań,
8) umiejętność pracy w szybko zmieniającym się otoczeniu.
6. Opis zadań:
Celem prac jest w szczególności:
1) analiza istniejących rozwiązań narzędziowych wspomagających analizę kryminalną
w zakresie zwalczania przestępstw gospodarczych dla potrzeb identyfikacji istotnych
obszarów funkcjonalnych projektowanego systemu;

2) analiza istniejących narzędzi wspomagających analizę danych finansowych oraz identyfikacja
istotnych źródeł danych mających szczególne znaczenie w zwalczaniu przestępstw
gospodarczych;
3) definiowanie potrzeb oraz specyfikacja wymagań dla systemów informatycznych
wspomagających analizę danych.
7. Termin składania ofert: nabór ciągły do czasu wyboru najlepszego kandydata
8. Warunki zatrudnienia: umowa cywilno-prawna
9. Wymiar czasu pracy: do 160 godzin miesięcznie
10. Data rozpoczęcia: 2019-04-01
11. Okres projektu: 3 lata
12. Okres I etapu: do 2019-06-30
13. Forma składania zgłoszeń:
a) 1 etap: przesłanie formularza kandydata na analityka systemowego do projektu na adres
contact@enform.pl (analiza formularza przez E-nform),
b) 2 etap: przesłanie CV na adres e-mail wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych
osobowych (po pozytywnej ocenie formularza),
c) 3 etap: rozmowa rekrutacyjna (po pozytywnej ocenie CV).

Bliższe informacje uzyskać można pod następującym adresem mailowym: contact@enform.pl

