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Είσαι γκουρού σε θέματα ασφαλείας του κυβερνοχώρου;
Ζητείται «εγκέφαλος» στην ασφάλεια πληροφορικής
Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς νέους εμπειρογνώμονες στη Μόνιμη Ομάδα
Ενδιαφερομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ΕΝΙΣΑ

Έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες, εξειδίκευση και τεχνογνωσία στην ασφάλεια δικτύων, για να γίνετε ένας από
τους παγκοσμίου εμβέλειας εμπειρογνώμονες που θα συμβουλεύουν τον ΕΝΙΣΑ; O Ευρωπαϊκός Οργανισμός
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών σημάνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τους καλύτερους και
ευφυέστερους υποψηφίους στην ασφάλεια δικτύων, οι οποίοι θα γίνουν τα νέα μέλη της Μόνιμης Ομάδας
Ενδιαφερομένων (ΜΟΕ) για την περίοδο Αύγουστος 2012 ‐ Φεβρουάριος 2015 (2,5 χρόνια). Η ΜΟΕ παρέχει
συμβουλευτική στον Εκτελεστικό Διευθυντή σε ζητήματα όπως π.χ. η εκπόνηση προτάσεων για το Πρόγραμμα
Εργασίας του Οργανισμού καθώς και όλων των συναφών ζητημάτων.
Η ΜΟΕ θα αποτελείται από 30 κορυφαίους εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Τα
μέλη της ΜΟΕ πρέπει να εκπροσωπούν τους ενδιαφερόμενους φορείς, για παράδειγμα, τον κλάδο πληροφοριών
και τεχνολογιών επικοινωνίας, ενώσεις καταναλωτών και χρηστών, καθώς και ακαδημαϊκά ή ερευνητικά
ιδρύματα. Η τρέχουσα ΜΟΕ αποτελείται από 19 εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία, επτά ενώσεις χρηστών και
τέσσερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα διοριστούν ad personam ως μέλη
της ΜΟΕ. Δεν εκπροσωπούν ούτε χώρα ούτε επιχείρηση. Ένα παράδειγμα, παλαιότερου μέλους της ΜΟΕ είναι ο
Howard Schmidt, ο οποίος έγινε στη συνέχεια Συντονιστής Ασφάλειας Κυβερνοχώρου του Λευκού Οίκου για την
Διοίκηση Ομπάμα.
Διασικασία αιτήσεων: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατό και όχι
αργότερα από την 30η Απριλίου 2013.
Έχεις τα κατάλληλα προσόντα;
Kατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα λάβει υπόψη του τα ακόλουθα:
• Αποδεδειγμένες ικανότητες σε τομείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της Μόνιμης Ομάδας
Ενδιαφερομένων
• Ικανότητα ενεργού συμμετοχής σε θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα του Οργανισμού
• Ικανότητα καλύψης ενός ευρέος φάσματος εμπειρογνωσίας στον κλάδο πληροφοριών και
τεχνολογίας επικοινωνίων
Δεκαπέντε εμπειρογνώμονες μπορεί να επιλεγούν από τομείς όπως χειριστές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
παροχούς υπηρεσιών διαδικτύου, παροχούς υπηρεσιών ασφαλείας, τομείς υπολογιστικού εξοπλισμού και
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λογισμικού, και ενώσεις χρηστών και καταναλωτών. Περίπου πέντε εμπειρογνώμονες μπορεί να
επιλεγούν από
www.enisa.europa.eu
τομείς όπως χρήστες διαδικτύου, διοικήσεις, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ακαδημαϊκά/ ερευνητικά
ινστιτούτα. Περίπου 10 εμπειρογνώμονες μπορεί να επιλεγούν από τομείς όπως κρυπτογραφικές εφαρμογές,
διαχείριση ταυτότητας, βιομετρία, ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, και
ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η θητεία της μελλοντικής ΜΟΕ θα διαρκέσει από τον Αύγουστο 2012 μέχρι τον
Φεβρουάριο του 2015 για 2.5 συνολικά χρόνια. Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων της ΜΟΕ καλύπτονται από τον Οργανισμό.
Ανακοίνωση: Practical Guidance for Applicants to the ENISA Permanents Stakeholders’ Group
Για περισσότερες πληροφορίες: Media: Graeme Cooper, Επικεφαλής Public Affairs, ΕΝΙΣΑ, press@enisa.europa.eu
Υποψήφιοι: Γραμματεία ΜΟΕ, PSGCall2012@enisa.europa.eu

Μετάφραση. Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα είναι η μόνη έγκυρη.
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