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Εφαρμοσμένη έρευνα & καινοτομία στις υπηρεσίες ασφάλειας 

 

Αναγγελία Θέσης Εργασίας Penetration Tester (κωδ. 1903) 

H InnoSec (Innovative Secure Technologies) είναι τεχνοβλαστός (spin-off), µια εταιρία έντασης γνώσης και 
καινοτοµίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων, 
εφαρµόζοντας καινοτόµες τεχνικές και τεχνολογίες ασφάλειας, προσαρµοσµένες κάθε φορά στις ιδιαιτερότητες 
του φορέα. Η InnoSec ως spin-off, διατηρεί έντονη και ενεργή παρουσία στο χώρο της έρευνας και της καινοτοµίας.  

Η εταιρία αναζητά για άµεση πρόσληψη ειδικό στην ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων µε εξειδίκευση στο 
penetration testing σε µόνιµη θέση πλήρους απασχόλησης και µε φυσική παρουσία στην έδρα της εταιρίας. 
Προσφέρεται µισθός ανάλογος των προσόντων, φιλικό και δηµιουργικό εργασιακό περιβάλλον, µε δυνατότητα 
επιδότησης επαγγελµατικών εκπαιδεύσεων-πιστοποιήσεων.  

Η θέση αφορά έµπειρο στέλεχος στο penetration testing, οπότε θα πρέπει να διαθέτει ανάλογα προσόντα. 
Απαιτείται επίσης να διαθέτει ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο και καλή γνώση διαχείρισης της ασφάλειας. 

Απαραίτητα προσόντα: 
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον τοµέα της Ασφάλειας Πληροφοριών ή/και Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
• Εµπειρία σε έργα Web App Penetration Testing, Network and System (Infrastructure) Penetration Testing. 
• Κατανόηση και εµπειρία µε πρότυπα, πλαίσια και κανονισµούς για την Ασφάλεια των Πληροφοριών (σειρά 

ISO 27000, GDPR). 
• Καλή γνώση τεχνολογιών ασφάλειας πληροφοριών (Firewalls, VPNs, Intrusion Detection κλπ). 
• Άριστες δεξιότητες συγγραφής και παρουσίασης. 
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, σε γραπτό και προφορικό λόγο. 

Επιθυμητά προσόντα: 
• Μεταπτυχιακό στην ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων. 
• Πιστοποιήσεις π.χ. OSCP, OSCE, OSWP, CISA, CISM, CISSP. 
• Εµπειρία 2 ή περισσοτέρων ετών σε έργα penetration testing. 
• Python / Ruby Development. 
• JEE Source Code Audit. 
• Digital Forensics Investigation. 

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
• Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβληµάτων 
• Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
• Οµαδικότητα και συνεργασία 

Αποστολή αιτήσεων: 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα µαζί µε συνοδευτική επιστολή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@innosec.gr 


