
 
 

 

A BalaSys IT Kft. a magyarországi informatikai biztonsági piac meghatározó szereplője. Magas színvonalú szolgáltatásokat és 
innovatív megoldásokat nyújtunk ügyfeleink számára. Csapatunkba új munkatársat keresünk 

 
Junior integrációs mérnök 

pozícióba. 

 
 
AMIBEN SZÁMÍTUNK RÁD: 

 

• Új technológiák megismerése és elemzése 

• IT-biztonsági tudatosság közvetítése az ügyfelek számára 

• Rendszerek (főként IT-biztonsági rendszerek) tervezése, kiépítése, dokumentációja, tanítása és tesztelése, akár külföldi 
kiküldetés keretében 

• Automatizáció elősegítése 

• Szabályzatok megtervezése és írása 

• Az IT-biztonsági és kriptográfiai tudás naprakészen tartása 

• Sales folyamatok támogatása 

• Tréningek tervezése, és megtartása az ügyfelek számára IT biztonság témakörben 

• A support és a pre-sales társcsapatok technológiai támogatása 
 
 
ÖRÜLÜNK, HA: 
 

• Ismersz naplózó és/vagy SIEM rendszereket 

• Dolgoztál már tűzfalak, hálózati eszközök fejlesztésén 

• Végeztél már AD-migrációt 

• Rendelkezel IT-biztonsági tanúsítványokkal 

• Beszélsz egyéb nyelveket (német, francia, holland, orosz) 

• Dolgoztál már Ipari gyártási/termelési vezérlőrendszerekkel 

• Bátran kérdezel, ha valami nem működik  

                
SZERETNÉNK MEGISMERNI, HA: 

 

• Rendelkezel MSC vagy BSC szintű szakirányú diplomával, vagy azzal egyenértékű tapasztalattal 

• Tárgyalóképes angol nyelvtudásod van  

• Linux, számítógép-hálózatok, LDAP/AD és az általános security mély ismerete jellemez 

• Emellett dolgoztál már Windows, kriptográfia, iparági szabványok, az SSH és a RDP protokoll, és az Azure stack-kel 

• Minél szélesebb körű technológiai perspektíva jellemez (például storage, virtualizáció, monitoring stb.) 

• Szeretnél munkád során utazni 

• Precizitás, rendszeresség, logikus gondolkodás, és rátermettség jellemez 

• Követed az új technológiai trendeket 

• Programoztál már vagy elmélyednél Python és/vagy Bash nyelvekben 

 
AMIT KÍNÁLUNK: 

 

• Betekintési lehetőséget az IT számos további területére, mint a fejlesztés, dev-ops, pre-sales 

• karrierlehetőséget 

• Tanulási lehetőséget; a folyamatos szakmai előrelépéshez szükséges erőforrások biztosítását 

• Béren kívüli juttatásokat (cafeteria, bónusz) 

• Modern irodai környezetet; biciklisbarát munkahely (zárt tároló, zuhanyzó) vagyunk 

• Home office lehetőséget 

• Fiatalos csapatszellemet 

• Rendszeres belső rendezvényeket (közös reggeli-vacsora és más programok) 
 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed, és úgy érzed, megfelelsz az elvárásoknak, kérjük, küldd el szakmai 
önéletrajzodat a pozíció megjelölésével az alábbi e-mail címre: 
HR@BALASYS.HU 


