
Ühendame Eesti maailmaga! 

infoturbejuhti

• rolli, mis avab Sulle professionaalsed arenguvõimalused unikaalses ja põnevas lennundussektoris
• toetavat ja hoolivat meeskonda, kes jagab ühist missiooni
• tulemuste märkamist ja tunnustamist
• töökeskkonda, mis on kaasaegne, sõbralik ja kodune
• ühiseid sündmusi ja laia valiku soodsaid viise veeta oma vaba aega sportlikult ja tervislikult

Kui mõte Tallinna Lennujaama  küberturvalisuse ja andmekaitse 
teemade eestvedaja rollist on Sinu jaoks põnev, siis see on Sinu võimalus 

Eelise meie meeskonnaga liitumiseks annab Sulle:
• vähemalt 5 aastat töökogemust infoturbe valdkonnas
• valdkonda toetav kõrgharidus
• laialdased teadmised infosüsteemide toimimisest ning oskus tuvastada infosüsteemide nõrkusi
• võrkude ja operatsioonisüsteemide tugevdamise kogemus
• küberturvalisust ja andmekaitset reguleerivate õigusaktide tundmine
• väga heal tasemel eesti - ja inglise keele oskus
• lahendustele orienteeritus, planeerimisvõime ja täpsus

Meie jaoks on tähtis, et oled uuendustele ja koostööle avatud. Tegutsed eesmärgile pühendunult,
oled initsiatiivikas, iseseisev ja enesekindel. Oled hea suhtleja, Sulle on omased argumenteerimise -
ja kehtestamiseoskus.

AS Tallinna Lennujaam ootab oma meeskonnaga liituma

Usaldme Sinu kätte meie  andmete turvalisuse tagamise ja vastutuse töötajate infoturbealase teadlikkuse tõstmisel

Meie pakume :

Kandideeri läbi värbamiskeskkonna või saada oma CV aadressile cv@tll.aero. hiljemalt 05. novembriks 2020.

Kaaskirja asemel kirjuta enda saavutustest infoturbe valdkonnas täpsemalt, selle juures on abiks järgnevad 
küsimused:
• Too välja olulisemad projektid, mille teostamise juures on Sul olnud kandev roll.
• Millised on olnud sealjuures Sinu ülesanded?
• Täpsusta, millist tarkvara oled kasutanud võrkude ja operatsioonisüsteemide tugevdamisega

seoses?

Soovid rohkem infot? Võta ühendust personalipartner Kristiina 
Kuutokiga kristiina.kuutok@tll.aero või helista telefonil 605 8877 

www.tallinn-at.ee

Meie juures on Sinu peamisteks tööülesanneteks: 
• infoturbe halduse süsteemi arendamine ja hoidmine
• infoturbealaste riskide juhtimine ja riskianalüüside läbiviimine
• valdkonna turvameetmete väljatöötamine ja rakendamine
• turvanõrkuste ja sündmuste käsitlemine
• infoturbe ja andmekaitse nõuete vastavuse kontrollimine
• andmekaitsespetsialisti ülesannete täitmine
• küberturvalisuse teadlikkuse edendamine ja kolleegide nõustamine

www.tallinn-airport.ee




