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Streszczenie
Niniejszy raport zawiera zapis stanu różnych zawodów informatycznych 
i związanych z cyberbezpieczeństwem, wykorzystujący przetwarzanie 
języka naturalnego (NLP).1 Analiza ta bada rolę dyrektora lub menedżera ds. 
bezpieczeństwa informatycznego zarówno z perspektywy pracodawców, 
jak i osób poszukujących pracy. Wnioski sugerują, że dyrektor/menedżer ds. 
bezpieczeństwa informatycznego jest postrzegany jako osoba wykwalifikowana 
zarówno w dziedzinie taktyki, jak i strategii: doświadczony specjalista 
w sferze technologii, który potrafi dostrzec szerszą perspektywę. 

Kluczowe wnioski z analizy są następujące: 

Pracodawcy
	n Pracodawcy wymieniają zrównoważony zestaw umiejętności „twardych” oraz 
„miękkich” w ogłoszeniach o pracę dla kierownika działu inżynierii sieci i operacji, 
przy czym osiem z 20 najczęściej wymienianych umiejętności zidentyfikowano jako 
umiejętności „miękkie”.

	n W sferze umiejętności „twardych” w ogłoszeniach o pracy można dostrzec 
dążenie do równowagi między umiejętnościami strategicznymi 
(jak zarządzanie zgodnością i ryzykiem) i taktycznymi (jak wdrożenie i utrzymanie). 

	n Pracodawcy wymieniają umiejętności „miękkie” w kwadrancie cech 
analitycznych i osobowościowych dwukrotnie częściej niż w dwóch pozostałych 
kwadrantach. Umiejętności analityczne są niezbędne ze względu na techniczny 
charakter stanowiska, zaś cechy osobowościowe sugerują wszechstronnie 
wykształconego profesjonalistę.

	n Jednak dwie umiejętności „miękkie” w pozostałych dwóch kwadrantach znajdują się 
w pierwszej czwórce: przywództwo i współpraca. Wraz z innymi podkreślanymi 
„twardymi” i „miękkimi” umiejętnościami, sugeruje to, że pracodawcy poszukują 
wszechstronnie wykształconego specjalisty z umiejętnościami technologa.

Osoby poszukujące pracy
	n Życiorysy kandydatów poszukujących pracy na stanowiskach dyrektorskich 
i menedżerskich wymieniają średnio o 10 więcej umiejętności „twardych” niż 
w przypadku ogłoszeń o pracy, lecz odsetek umiejętności „miękkich” jest niższy 
o około 25%.

	n Zaledwie dwie z 20 umiejętności najczęściej wymienianych w życiorysach 
kandydatów to umiejętności „miękkie” i żadna nie plasuje się w pierwszej dziesiątce.

	n Najczęściej wymieniane umiejętności „twarde” mają bardzo taktyczny charakter, 
obejmując zadania techniczne i doświadczenie z różnymi częściami sieci przedsiębiorstwa.

	n Podsumowując, życiorysy dyrektorów/menedżerów ds. bezpieczeństwa informatycznego sugerują, że postrzegają oni siebie przede 
wszystkim jako taktyków i usługodawców.

Porównanie pracodawców i osób poszukujących pracy
	n Wszystkie z 20 umiejętności najczęściej podkreślanych w życiorysach kandydatów na stanowiska dyrektorów/menedżerów 
ds. bezpieczeństwa informatycznego to umiejętności „twarde” i wszystkie one mają charakter taktyczny.

	n Osoby poszukujące pracy w większości nie doceniają umiejętności „miękkich” w każdym kwadrancie, ale kilka wyjątków 
sugeruje różnice semantyczne między życiorysami a ogłoszeniami o pracy.

Informacje o serii 

Niniejsza seria raportów opiera się 
na analizie tysięcy ogłoszeń o pracę 
i życiorysów z wykorzystaniem 
przetwarzania języka naturalnego 
(NLP) w celu zwrócenia uwagi 
na luki w umiejętnościach (w tym 
w umiejętnościach „twardych” 
i „miękkich”), osiągnięcia w nauce 
i certyfikaty, przeciętny staż pracy 
i podział na płeć. W rezultacie 
zyskujemy praktyczne spostrzeżenia 
dla kadry kierowniczej i członków 
zarządu, które mogą pomóc 
im w doskonaleniu ich metod 
rekrutacyjnych i zatrudnianiu 
najbardziej wykwalifikowanych 
kandydatów.

Role dyrektorów/menedżerów ds. 
bezpieczeństwa informatycznego 
stają coraz bardziej złożone wraz 
ze wzrostem obszaru podatnego 
na ataki i wzrostem poziomu 
wyrafinowania przyczyn zagrożeń. 
Liczba ofert pracy jest znaczna, 
gdyż niedobór umiejętności 
związanych z cyberbezpieczeństwem 
sprawia, że w wielu zespołach ds. 
bezpieczeństwa występują braki 
kadrowe. W miarę powiększania się 
obszaru podatnego na ataki ich praca 
będzie wymagała wkładu w strategię 
cyberbezpieczeństwa — umożliwiając 
zmniejszenie złożoności, eliminację 
odizolowanych silosów i zwiększenie 
efektywności operacji związanych 
z bezpieczeństwem.
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Dane demograficzne
	n Pracodawcy i kandydaci na stanowiska dyrektorów/menedżerów ds. 
bezpieczeństwa informatycznego zazwyczaj zgadzają się co do poziomu 
wykształcenia, a życiorysy i oferty pracy są średnio zbliżone w zakresie jednego 
stopnia. Jednak przeciętna osoba poszukująca pracy wykracza poza wymagania 
pracodawców w dziedzinie liczby certyfikatów.

	n Osoby poszukujące pracy zajmowały zazwyczaj dwa stanowiska pracy w ciągu 
pięciu lat, a średni staż pracy wynosi sześć lat. Odzwierciedla to niższy wskaźnik 
częstotliwości zmiany pracy niż w przypadku większości zawodów badanych dla tej 
serii. Typowy życiorys odzwierciedla dotychczasową 22-letnią karierę zawodową, 
wskazując kandydatów w połowie kariery zawodowej.

	n 11% życiorysów, które badaliśmy, należy do kobiet. Wydaje się, że istnieje wyraźne 
uprzedzenie ze względu na płeć, przy czym oferty pracy odzwierciedlają warunki 
o 50% bardziej zorientowane na płeć męską niż na płeć żeńską. 

Niniejszy raport analizuje rolę dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa informatycznego. 
Zazwyczaj dyrektor/menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego podlega dyrektorowi 
ds. informatycznych, dyrektorowi ds. technicznych lub wiceprezesowi ds. infrastruktury 
i operacji IT i przejmuje wiele funkcji dyrektora ds. bezpieczeństwa, ale nie na wyższym 
stanowisku kierowniczym i przy ograniczonych zasobach. To stanowisko średniego 
szczebla, więc dyrektor/menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego zazwyczaj 
kieruje zespołem administratorów i specjalistów ds. bezpieczeństwa.3

Nasze badania pozwoliły zidentyfikować setki różnych umiejętności w życiorysach i ofertach pracy, które analizowaliśmy pod kątem 
takich stanowisk. Mediana ofert pracy obejmowała 32 unikatowe umiejętności, podczas gdy przeciętny życiorys wymieniał 40 takich 
cech. Środkowe 50% życiorysów zawierało aż 60 unikatowych umiejętności, a górny kwadrant — aż 90.

Jakie umiejętności są istotne dla pracodawców
Poza bezpieczeństwem informacji — którego występowanie w 100% życiorysów jest naturalnym zjawiskiem — zgodność była 
umiejętnością najczęściej wymienianą w ogłoszeniach o pracy i pojawiła się w trzech czwartych ofert pracy. Dwie pozostałe 
umiejętności wystąpiły w ponad dwóch trzecich ogłoszeń o pracy: przywództwo i zarządzanie procedurami (rys. 1). Te strategiczne 
umiejętności są ważne dla menedżera zarządzającego ludźmi, który musi dołożyć starań, aby wszyscy członkowie zespołu stosowali 
odpowiednie procesy w celu ochrony organizacji.

Najważniejsze umiejętności: „twarde”, „miękkie” i łączone

Oprócz zarządzania zgodnością i procedurami w co najmniej 55% ofert pracy wymieniono trzy inne umiejętności „twarde”: normy, 
zarządzanie ryzykiem i projektowanie. Umiejętności te są uzasadnione w przypadku dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa 
informatycznego. Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa oparte są na różnych normach, a menedżer zespołu musi je rozumieć. 
Dyrektor/menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego najlepiej sprawdzi się jako osoba stanowiąca element całej struktury 
zarządzania ryzykiem w organizacji, a osoba na tym stanowisku może potencjalnie odegrać rolę w projektowaniu architektury jej 
bezpieczeństwa. W miarę wzrostu kosztów i ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem, pracodawcy poszukują strategicznych 
umiejętności w priorytetowym traktowaniu inicjatyw bezpieczeństwa zgodnie z celami biznesowymi i tolerancją ryzyka.

Oprócz przywództwa w ponad połowie ofert pracy wymieniane są trzy inne umiejętności „miękkie”: umiejętności oceny i analizy 
oraz współpracy. Umiejętności takie są niezbędne dla osoby na stanowisku kierowniczym średniego szczebla, która kieruje 
poszczególnymi współpracownikami, a także pracuje w zespole osób na tym samym poziomie hierarchii.

Umiejętności najczęściej wymieniane przez pracodawców tworzą obraz osoby równie pewnie czującej się i efektywnej w sferze 
strategicznej i taktycznej, która może przeprowadzić zespół przez zmiany w organizacji tak, by stała się ona bardziej holistyczna 
i strategiczna w podejściu do bezpieczeństwa.

„Profesjonaliści w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa muszą stawić 

czoła bezlitosnej rzeczywistości: 
zagrożenia wykraczają 

poza możliwości związane 
z zabezpieczeniami, możliwości 

związane z zabezpieczeniami 
wyprzedzają przepisy prawa 

i rośnie liczba zagrożeń 
skutkujących naruszeniami 

i procesami sądowym”.2
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Pozycja
Najczęściej występujące umiejętności 

„twarde” i „miękkie”, łącznie
Najczęściej występujące 

umiejętności „twarde”
Najczęściej występujące 
umiejętności „miękkie”

1 Bezpieczeństwo informacji (100%) Bezpieczeństwo informacji (100%) Przywództwo (68%)

2 Zgodność (75%) Zgodność (75%) Ocena (65%)

3 Przywództwo (68%) Zarządzanie procedurami (68%) Umiejętności analityczne (63%)

4 Zarządzanie procedurami (68%) Normy (63%) Współpraca (55%)

5 Ocena (65%) Zarządzanie ryzykiem (60%) Zalecenie (45%)

6 Umiejętności analityczne (63%) Projektowanie (55%) Pewność siebie (35%)

7 Normy (63%) Wdrożenie (40%) Uczciwość (35%)

8 Zarządzanie ryzykiem (60%) Reagowanie na incydenty (38%) Umiejętności interpersonalne (35%)

9 Współpraca (55%) Zasady dotyczące bezpieczeństwa 
(38%) Zapał (33%)

10 Projektowanie (55%) Szkolenie (38%) Nadzorowanie (33%)

11 Zalecenie (45%) Utrzymanie (35%) Planowanie (33%)

12 Wdrożenie (40%) Usługi (35%) Profesjonalizm (33%)

13 Reagowanie na incydenty (38%) Najlepsze praktyki (33%) Złożoność (30%)

14 Zasady dotyczące bezpieczeństwa 
(38%) Świadomość bezpieczeństwa (33%) Ocena (30%)

15 Szkolenie (38%) Zarządzanie projektami (30%) Pisanie (30%)

16 Pewność siebie (35%) Sprawozdawczość (30%) Rozwiązywanie problemów (28%)

17 Uczciwość (35%) Architektura zabezpieczeń (30%) Konsultacje (25%)

18 Umiejętności interpersonalne (35%) Metody kontroli bezpieczeństwa (30%) Partnerstwo (25%)

19 Utrzymanie (35%) Wykrywanie (25%) Planowanie (25%)

20 Usługi (35%) Usuwanie skutków zdarzeń (23%) Samodzielna praca (25%)

Rysunek 1: 20 umiejętności „twardych” i „miękkich” najczęściej wymienianych przez pracodawców.
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Kwadranty umiejętności „miękkich” dla pracodawców

Umiejętności „miękkie” stanowią cztery z 10 umiejętności najczęściej wymienianych przez pracodawców i osiem z 20 najczęściej 
spotykanych. Po podzieleniu umiejętności „miękkich” na cztery kwadranty, kwadranty umiejętności analitycznych i cech 
osobowościowych należą do najczęściej wymienianych. W rzeczywistości więcej umiejętności w zakresie z kwadrantów 
umiejętności analitycznych i cech osobowościowych występuje w ofertach pracy dla dyrektorów/menedżerów ds. bezpieczeństwa 
informatycznego niż dla jakichkolwiek innych stanowisk, jakie badaliśmy, a oferty pracy dla dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa 
informatycznego zajmują drugie miejsce pod względem umiejętności analitycznych. Przeciętne ogłoszenia o pracę wymieniają 3,8 cech 
osobowościowych, a połowa ogłoszeń o pracy wymieniała co najmniej pięć (rys. 2). Średnio na jedno ogłoszenie o pracy przypadało 
3,3 umiejętności analitycznych.

Akcenty te są odpowiednie dla stanowisk zajmujących się zarówno sferą strategiczną, jak i techniczną. Takie cechy osobowości, 
jak pewność siebie, zapał i profesjonalizm, mają krytyczne znaczenie dla takiego stanowiska. I podobnie, umiejętności analityczne, 
jak zdolność oceny, radzenie sobie ze złożonością i rozwiązywanie problemów są również istotne.

Umiejętności analityczne

Cechy osobowościowe

Przywództwo

Komunikacja / 
umiejętności interpersonalne

Rysunek 2: Macierz kwadrantu umiejętności „miękkich” w ofertach pracy.

3,3 Przeciętne umiejętności 
na ofertę pracy

3,8 Przeciętne umiejętności 
na ofertę pracy

2,4 Przeciętne umiejętności 
na ofertę pracy

2,8 Przeciętne umiejętności 
na ofertę pracy

93% Występowanie w ofertach pracy

80% Występowanie w ofertach pracy

90% Występowanie w ofertach pracy

85% Występowanie w ofertach pracy

0–2

Ponad 5

0–2

0–2

3

0–1

3

3-4

Ponad 4

2–4

Ponad 4

Ponad 5

Liczba umiejętności 
w ofertach pracy

Liczba umiejętności 
w ofertach pracy

Liczba umiejętności 
w ofertach pracy

Liczba umiejętności 
w ofertach pracy
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Choć umiejętności analityczne i cechy osobowościowe coraz częściej występują w pierwszej dwudziestce, przywództwo (rzecz jasna 
w kwadrancie przywództwa) jest najczęściej wymienianą umiejętnością „miękką”, a współpraca (w kwadrancie umiejętności 
interpersonalnych) znajduje się na czwartym miejscu. Ogólnie rzecz biorąc, umiejętności miękkie wymieniane przez pracodawców 
tworzą obraz wszechstronnie wykształconego specjalisty, który może wykonywać zadania zarówno techniczne, jak i przywódcze.

Dziesięć najczęściej wymienianych przez pracodawców umiejętności „miękkich” jest dość równomiernie rozłożonych w kwadrantach:

	n 3 w kwadrancie umiejętności analitycznych (ocena, analiza, zalecenia)

	n 3 w kwadrancie cech osobowości (pewność siebie, uczciwość, zapał)

	n 2 w kwadrancie przywództwa (przywództw, nadzór)

	n 2 w kwadrancie umiejętności interpersonalnych/komunikacji (współpraca, umiejętności interpersonalne)

Kolejne 10 umiejętności „miękkich” osiąga podobny rozkład w kwadrantach, co daje taki sam odsetek w kwadrantach dla pierwszej 
dwudziestki. Rozkład ten jest typowy dla badanych przez nas stanowisk kierowniczych średniego szczebla.

Umiejętności w kwadrancie cech osobowościowych są najczęściej wymieniane w ujęciu ogólnym i stanowią sześć z najczęściej 
spotykanych dwudziestu. Jednak najczęściej wymieniane umiejętności z tego kwadrantu (pewność siebie i uczciwość) są podawane 
przez zaledwie 35% pracodawców i zajmują szóste miejsce. Natomiast umiejętności analityczne obejmują trzy z pięciu najczęściej 
cytowanych umiejętności „miękkich”. Wydaje się, że wśród pracodawców panuje mniejsza zgodność co do tego, które cechy 
osobowościowe należy podkreślić, ale większość z nich zgadza się co do tego, że są one ważne.

Analityczne umiejętności „miękkie” są wymieniane w 93% ofert pracy — więcej niż jakikolwiek inny kwadrant, a średnia liczba 
umiejętności z tego kwadrantu jest prawie tak samo wysoka jak w przypadku cech osobowościowych. Na stanowiskach kierowniczych 
średniego szczebla umiejętności taktyczne są nadal niezbędne. W dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego taktyka ta wymaga 
pracy analitycznej.

Badanie kandydata: życiorysy dyrektorów/menedżerów 
ds. bezpieczeństwa informatycznego
Choć w ofertach pracy panuje znaczna równowaga pomiędzy umiejętnościami „twardymi” i „miękkimi”, osoby poszukujące 
pracy kładą duży nacisk na umiejętności „twarde”. W rzeczywistości tylko dwie umiejętności „miękkie” należą do 20 najczęściej 
wymienianych w życiorysach umiejętności — ocena (59%) i umiejętności analityczne (52%), w obu przypadkach w kwadrancie 
umiejętności analitycznych. Żadna z tych umiejętności „miękkich” nie znajduje się wśród 10 najczęściej wymienianych w życiorysach 
(rys. 3). Duży nacisk kandydatów na umiejętności „twarde” i analityczne umiejętności „miękkie” nie jest niczym zaskakującym, jeśli 
uwzględnić prawdopodobieństwo, że wywodzą się oni ze środowisk informatycznych lub inżynieryjnych.

Najważniejsze umiejętności: „twarde”, „miękkie” i łączone

W ponad dwóch trzecich życiorysów przytoczono sześć „twardych” umiejętności, które mogą być postrzegane jako połączenie strategii 
i taktyki. Zgodność, projektowanie i zarządzanie procedurami są bardziej strategiczne, podczas gdy wdrażanie, oprogramowanie 
i serwery są odbierane jako bardziej taktyczne. Ta równowaga dobrze wpisuje się w stanowiska na tym poziomie. W miarę przesuwania 
się w dół listy wymieniane umiejętności mają charakter bardziej techniczny — jak utrzymanie, dokumentacja, sprzęt, instalacja 
i Windows.

Podobnie jak w przypadku pracodawców, zgodność jest zdecydowanie najczęściej wymienianą umiejętnością wśród osób 
poszukujących pracy, wymienianą w 77% życiorysów kandydatów na dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa informatycznego. 
W miarę upowszechniania się przepisów w różnych jurysdykcjach4 i wprowadzania przez firmy takich norm, jak tworzone w USA 
przez Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (National Institute of Standards and Technology — NIST) w charakterze metody 
zarządzania ryzykiem, pracodawcy i osoby poszukujące pracy zgadzają się co do znaczenia zgodności. W związku z tym inną 
strategiczną umiejętnością, wymienianą w 48% życiorysów, jest zarządzanie ryzykiem.

77% dyrektorów/menedżerów ds. bezpieczeństwa informatycznego wymienia w swoich 
życiorysach zgodność jako umiejętność „twardą”, a następnie podaje wdrożenie (71%), 

projektowanie (69%) i zarządzanie procedurami (69%).
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Pozycja
Najczęściej występujące umiejętności 

„twarde” i „miękkie”, łącznie
Najczęściej występujące 

umiejętności „twarde”
Najczęściej występujące 
umiejętności „miękkie”

1 Zgodność (77%) Zgodność (77%) Ocena (59%)

2 Wdrożenie (71%) Wdrożenie (71%) Umiejętności analityczne (52%)

3 Projektowanie (69%) Projektowanie (69%) Przywództwo (45%)

4 Zarządzanie procedurami (69%) Zarządzanie procedurami (69%) Zalecenie (43%)

5 Oprogramowanie (68%) Oprogramowanie (68%) Planowanie (41%)

6 Serwery (67%) Serwery (67%) Wizja (41%)

7 Bezpieczeństwo informacji (64%) Bezpieczeństwo informacji (64%) Komunikacja (37%)

8 Centrum zarządzania siecią (NOC) 
(61%)

Centrum zarządzania siecią (NOC) 
(61%) Ocena (35%)

9 Utrzymanie (60%) Utrzymanie (60%) Konsultacje (31%)

10 Szkolenie (60%) Szkolenie (60%) Inicjatywa (27%)

11 Ocena (59%) Dokumentacja (53%) Kontakty (27%)

12 Dokumentacja (53%) Testowanie (53%) Mentor (27%)

13 Testowanie (53%) Usługi (52%) Współpraca (24%)

14 Umiejętności analityczne (52%) Normy (52%) Uczciwość (24%)

15 Usługi (52%) Sprzęt (51%) Planowanie (24%)

16 Normy (52%) Instalacja (51%) Profesjonalizm (23%)

17 Sprzęt (51%) Zarządzanie ryzykiem (48%) Zarządzanie kryzysowe (19%)

18 Instalacja (51%) Windows (47%) Badania (19%)

19 Zarządzanie ryzykiem (48%) Baza danych (42%) Nadzorowanie (17%)

20 Windows (47%) Sieci (42%) Tworzenie strategii (17%)

Rysunek 3: Umiejętności „twarde” i „miękkie” najczęściej wymieniane przez kandydatów na stanowisko dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa informatycznego.
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Kwadranty umiejętności „miękkich” dla poszukujących pracy na stanowisku dyrektora/menedżera 
ds. bezpieczeństwa informatycznego

Pomimo przewagi umiejętności „twardych”, osoby poszukujące pracy na stanowiskach dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa 
informatycznego wymieniają pewne umiejętności „miękkie” w swoich życiorysach. W przeciętnym życiorysie wymieniano trzy unikatowe 
umiejętności z kwadrantu umiejętności analitycznych, dwie z kwadrantów przywództwa i cech osobowościowych i jedną z kwadrantu 
interpersonalnego. Liczby te są typowe dla badanych stanowisk kierowniczych średniego szczebla — i wyższe niż zarówno w przypadku 
poszczególnych uczestników, jak i stanowisk kierowniczych, jakie badaliśmy. Niemniej jednak liczba umiejętności „miękkich” jest niewielka 
w porównaniu z dziesiątkami wszystkich umiejętności wymienionych w życiorysach kandydatów na to stanowisko.

Choć umiejętności analityczne są najczęściej wymieniane w życiorysach, w podzbiorze życiorysów, jakie zbadaliśmy, kładziono duży 
nacisk na umiejętności z kwadrantu przywództwa (rys. 4). A dokładnie, w jednej czwartej życiorysów wymieniono siedem lub więcej 
umiejętności w tej kategorii, chociaż w przeciętnym życiorysie wymieniono zaledwie dwa. Możliwe, że kandydaci ci podkreślają te 
umiejętności w nadziei na stosunkowo szybki rozwój kariery zawodowej w wyższych grupach zaszeregowania. Najrzadziej wymieniane 
były umiejętności z kwadrantu interpersonalnego – średnio 1,7 umiejętności na życiorys i trzy czwarte życiorysów wymieniających trzy 
lub mniej umiejętności z tego kwadrantu.

Umiejętności analityczne

Cechy osobowościowe

Przywództwo

Komunikacja / 
umiejętności interpersonalne

2,9 Przeciętne umiejętności 
na życiorys

2,4 Przeciętne umiejętności 
na życiorys

2,1 Przeciętne umiejętności 
na życiorys

1,7 Przeciętne umiejętności 
na życiorys

92% Występowanie w życiorysach

80% Występowanie w życiorysach

92% Występowanie w życiorysach

83% Występowanie w życiorysach

0–1

0–1

1–2

0–1

2–3

2

Ponad 7

2–3

Ponad 4

Ponad 3

3-6

Ponad 4

Liczba umiejętności 
w życiorysach

Liczba umiejętności 
w życiorysach

Liczba umiejętności 
w życiorysach

Liczba umiejętności 
w życiorysach

Rysunek 4: Macierz kwadrantu umiejętności „miękkich” w życiorysach.



10

RAPORT  |  Dyrektor/menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego: jak pogodzić strategię z taktyką

Analiza różnic pomiędzy pracodawcami a osobami poszukującymi pracy
Podczas gdy wiele z zawodów, jakie badaliśmy w tej serii miało więcej unikatowych umiejętności wymienianych w ogłoszeniach 
o pracy niż w życiorysach, w tym przypadku jest odwrotnie (rys. 5). Kandydaci do pracy podają średnio o 10 więcej umiejętności 
niż pracodawcy. Jak jednak wykazaliśmy, kandydaci na stanowiska dyrektorów/menedżerów ds. bezpieczeństwa informatycznego 
wymieniają znacznie mniej umiejętności „miękkich” niż menedżerowie zajmujący się rekrutacją. 

Skutkiem tego jest ogromny nadmierny nacisk na umiejętności „twarde” po stronie osób poszukujących pracy, gdzie przeciętny 
kandydat wymienia prawie 26 umiejętności „twardych”, a pracodawca zaledwie 22. Wśród umiejętności „twardych” kandydaci mocno 
przeceniają umiejętności po stronie taktycznej, podczas gdy menedżerowie zajmujący się rekrutacją wykazują większą równowagę 
pomiędzy umiejętnościami strategicznymi i taktycznymi. Także i w tym przypadku prawdopodobnym wytłumaczeniem jest wysoce 
techniczne środowisko, z którego pochodzi większość tych kandydatów.

Rysunek 5: Średnia liczba umiejętności na ofertę pracy i życiorys.

u pracodawców 
na ofertę pracy

u pracodawców 
na ofertę pracy

u pracodawców 
na ofertę pracy

u kandydatów  
na życiorys

u kandydatów  
na życiorys

u kandydatów  
na życiorys

34 22 12

45 36 9

Unikatowe 
umiejętności ogółem

Umiejętności 
„twarde”

Umiejętności 
„miękkie”
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Odchylenia w zakresie umiejętności „twardych”

Jednym z bezpośrednich wniosków z naszej analizy jest to, że kandydaci na stanowisko dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa 
informatycznego w dużym stopniu nadmiernie podkreślają swoje umiejętności techniczne w porównaniu z ogłoszeniami o pracę, 
na które odpowiadają. Następujące umiejętności zostały wymienione przez co najmniej 30% więcej kandydatów niż pracodawców: 
serwery, oprogramowanie, instalacja, Windows, sprzęt, sieci, dokumentacja, testowanie i wdrażanie (rys. 6). Umiejętności te są 
związane z procesami taktycznymi i doświadczeniem z różnymi częściami infrastruktury informatycznej. Tendencja ta utrzymuje się 
w pierwszej dwudziestce, przy czym wszystkie umiejętności „twarde” są nadmiernie podkreślane przez kandydatów, co skutkuje 
mniej holistycznym charakterem.

Odchylenia w zakresie umiejętności „miękkich”

Przyjrzenie się najczęściej poszukiwanym umiejętnościom, których brak w życiorysach kandydatów daje niemal odwrotny wynik, gdyż 
umiejętności „miękkie” zajmują prawie wszystkie z 20 najwyższych pozycji. Umiejętności interpersonalne, współpraca, pisanie, 
przywództwo i pewność siebie były niedoceniane przez kandydatów, w porównaniu z pracodawcami, o co najmniej 20 punktów 
procentowych. 

Istnieje jednak niewielka liczba umiejętności „miękkich”, które były nadmiernie podkreślane przez osoby poszukujące pracy i stają 
się one wyraźniej widoczne po podzieleniu umiejętności „miękkich” według kwadrantów. W kwadrancie analitycznym, w porównaniu 
z ofertami pracy, osoby poszukujące pracy niedostatecznie podkreślają umiejętność radzenia sobie ze złożonością o 14%, 
równocześnie kładąc nadmierny nacisk na proces biznesowy o 13,5%. Te dwie umiejętności nie są ze sobą niezwiązane, a kandydaci 
mogliby dostosować sformułowania w swoich życiorysach i wskazać przykłady, w których wykorzystywali te umiejętności w celu 
osiągnięcia korzystnych wyników. Inne umiejętności z kwadrantu umiejętności analitycznych nie w pełni uwypuklane przez osoby 
poszukujące pracy obejmują rozwiązywanie problemów, umiejętności analityczne i ocenę.

Podobne zjawisko występuje w kwadrancie przywództwa. Kandydaci nadużywają pojęcia wizji o prawie 19 punków procentowych, 
lecz nie doceniają przywództwa o ponad 22. I znów, umiejętności te są powiązane, ale odnoszą się do różnych aspektów 
zarządzania programami i ludźmi.5 Możliwe, że menedżerowie zajmujący się zatrudnianiem pracowników poszukują raczej 
umiejętności w zakresie bieżącego zarządzania, podczas gdy kandydaci na stanowiska dyrektorów/menedżerów ds. bezpieczeństwa 
informatycznego chcą podkreślić swoją innowacyjność wybiegającą myślą w przyszłość. Partnerstwo, nadzór i coaching to inne 
umiejętności przywódcze, których brak w życiorysach wielu kandydatów.

W przypadku kwadrantu cech osobowościowych osoby poszukujące pracy nie wspominają o takich umiejętnościach, jak pewność 
siebie, zapał, zarządzanie czasem i samodzielna praca — jednocześnie starając się nadmiernie eksponować swoje umiejętności 
organizacyjne. Zaś w kwadrancie umiejętności interpersonalnych umiejętności interpersonalne, współpraca i zdolności 
pisarskie są niedoceniane o ponad 20 punktów, natomiast bardziej ogólna umiejętność komunikacji jest nadmiernie podkreślana 
przez kandydatów o 17 procent. Fakt, że kandydaci używają bardziej ogólnych opisów umiejętności w tych kwadrantach, 
może znów odzwierciedlać ich wywodzenie się ze środowisk technicznych. Dyrektorzy/menedżerowie ds. bezpieczeństwa 
informatycznego doznają wrażenia, że powinni wymieniać tego typu umiejętności, ale mają większe trudności z ich bardziej 
szczegółowym sformułowaniem.

Dyrektorzy/menedżerowie ds. bezpieczeństwa informatycznego wymieniają 
w swoich życiorysach o 32% umiejętności więcej w porównaniu z liczbą 

umiejętności uwzględnianych przez pracodawców w ofertach pracy.

Umiejętności „miękkie” są niedostatecznie reprezentowane w życiorysach kandydatów na 
stanowisko dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa informatycznego. Choć liczba umiejętności 

w życiorysach jest większa o jedną trzecią, liczba umiejętności „miękkich” wymienianych przez 
kandydatów na dyrektorów/menedżerów ds. bezpieczeństwa informatycznego jest mniejsza 

o jedną trzecią od liczby wymienianej przez pracodawców w ofertach pracy. 
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Umiejętności częściej wymieniane przez pracodawców Umiejętności częściej wymieniane przez kandydatów

Bezpieczeństwo informacji (36%) Serwer (54%)

Umiejętności interpersonalne (35%) Oprogramowanie (53%)

Współpraca (31%) Instalacja (46%)

Pisanie (23%) Windows (42%)

Przywództwo (22%) Sprzęt (41%)

Pewność siebie (20%) Sieci (31%)

Partnerstwo (18%) Wdrożenie (31%)

Zapał (18%) Testowanie (31%)

Zarządzanie czasem (16%) Dokumentacja (31%)

Najlepsze praktyki (15%) Akredytacja (30%)

Nadzorowanie (15%) Cisco (27%)

Historia osiągnięć (15%) Rozwiązywanie problemów (27%)

Samodzielna praca (14%) Wdrażanie (26%)

Złożoność (14%) Ochrona informacji (25%)

Świadomość bezpieczeństwa (14%) Utrzymanie (25%)

Komunikacja werbalna (14%) Linux (24%)

Ochrona danych (13%) Sieci LAN (23%)

Rozwiązywanie problemów (13%) Szkolenie (23%)

Orientacja na pracę zespołową (12%) Baza danych (21%)

Zarządzanie ryzykiem (12%) Routery (19%)

Rysunek 6: Różnica procentowa w 20 umiejętnościach najczęściej wymienianych przez pracodawców 
i kandydatów na stanowisko dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa informatycznego.
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Wykształcenie i certyfikaty
Nasza analiza ogłoszeń o pracę wykazuje, że pracodawcy i kandydaci na stanowiska dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa 
informatycznego mają zbliżone poglądy na edukację formalną: pracodawcy wymagają średnio około jednego stopnia naukowego, 
a przeciętny poszukujący pracy ma również jeden stopień. Jest to typowe dla stanowisk kierowniczych i kandydatów na te stanowiska, 
ale różni się od stanowisk wyższego szczebla, które analizowaliśmy w innych badaniach.

W przypadku certyfikatów kandydaci na stanowiska dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa informatycznego wykazują tendencję 
do nieznacznego wykraczania poza wymagania pracodawców, średnio podając w życiorysie 3,6 certyfikatu, gdy zaś przeciętna 
oferta pracy wymienia ich nieznacznie poniżej trzech. Oczywiście istnieją sytuacje, w których posiadanie konkretnych certyfikatów 
jest ważniejsze od ich liczby. Ponieważ życiorysy zamieszczane w serwisach rekrutacyjnych nie są dostosowane do określonego 
stanowiska, kandydaci mają skłonności do wymieniania wszystkich cech w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań. 
Z drugiej strony, pracodawcy wymieniają wyłącznie certyfikaty istotne dla stanowiska, które oferują.

Okres rozwoju kariery i częste zmienianie pracy
Kandydaci na stanowiska dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa informatycznego rozpoczynali karierę średnio 22 lata temu, gdy 
bezpieczeństwo informatyczne dopiero zaistniało jako zagadnienie, które organizacje powinny uwzględnić. Osoby poszukujące pracy, 
jakie analizowaliśmy, zajmowały średnio 1,5 stanowiska w ciągu dwóch ostatnich lat, lecz już tylko 1,9 stanowisk w ciągu ostatnich 
pięciu lat. Gdy porównać te liczby z innymi zawodami związanymi z sieciami i bezpieczeństwem sieci w serii naszych raportów, 
odkryjemy, że dyrektorzy/menedżerowie ds. bezpieczeństwa informatycznego mają nieco dłuższy staż pracy niż przeciętnie — 
szczególnie w okresie pięciu lat. I choć tak jest, nasze dane — podobnie jak w przypadku innych zawodów z naszej serii raportów — 
sugerują, że zjawisko częstego zmieniania pracy się nasila (gdy porównamy ostatnie dwa lata z pięcioletnim przedziałem czasowym). 

Dane nie wskazują jednoznacznie, czy zjawisko częstego zmieniania pracy nasila się w całej gospodarce6 i czy istnieją dowody 
na to, że problem ten staje się mniej dotkliwy z wiekiem i wzrostem stażu pracy kandydata (co potwierdza analiza w tej serii 
raportów).7 Częste zmiany pracy są jednak kosztowne dla firm, gdy występują, a niedobory na rynku pracowników zajmujących się 
cyberbezpieczeństwem sprawiają, że dyrektorzy/menedżerowie ds. bezpieczeństwa informatycznego mogą zmienić pracę dość łatwo, 
jeśli obecna ich nie zadowala.

Rysunek 7: Staż pracy kandydatów na stanowisko dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa informatycznego.

Średnia liczba lat, jakie minęły 
od rozpoczęcia pierwszej pracy

Liczba miejsc pracy w ciągu 2 ostatnich lat

Liczba miejsc pracy w ciągu 5 ostatnich lat

Liczba wszystkich miejsc pracy w życiorysie

22,3

1,5

1,9

5,6

Częstotliwość zmiany pracy pośród dyrektorów/menedżerów ds. bezpieczeństwa informatycznego 
najprawdopodobniej się zwiększa, a średnia liczba stanowisk pracy zajmowanych w ciągu dwóch 

ostatnich lat to 1,5 w porównaniu z 1,9 w ciągu pięciu ostatnich lat.
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Rysunek 8: Język ukierunkowany na płeć w ofertach pracy dla dyrektorów/menedżerów ds. bezpieczeństwa informatycznego.

Luka między płciami
Różnica między płciami w technologii — a w szczególności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa — jest przyczyną często wyrażanych 
niepokojów.8 To niekorzystne zjawisko, ponieważ kobiety jako grupa mają tendencję do doskonalenia wielu umiejętności „miękkich”, 
które są obecnie uznawane za kluczowe w tej dziedzinie.9

Około 10,7% życiorysów, które wybraliśmy losowo i przeanalizowaliśmy pod kątem stanowisk dyrektora/menedżera ds. 
bezpieczeństwa informatycznego, należało do kobiet — to wyższy odsetek niż w przypadku większości zawodów, które analizowaliśmy 
dla tej serii. Jako grupa życiorysy kobiet w naszej próbie zwykle zawierały znacznie więcej umiejętności „miękkich” w kwadrancie 
umiejętności analitycznych, podczas gdy ich męskie odpowiedniki wymieniały znacznie więcej umiejętności z kwadrantu cech 
osobowościowych. 

Tworząc nowe oferty pracy dla dyrektorów/menedżerów ds. bezpieczeństwa informatycznego menedżerowie zajmujący się 
zatrudnianiem pracowników mogą równie dobrze wprowadzać terminy ukierunkowane na kobiety, jak „współpracować” i „mentor”, 
wraz z określeniami ukierunkowanymi na mężczyzn, jak „silny” i „lider”. Zaś osoby poszukujące pracy mogą określać się jako 
zrównoważone i wrażliwe na różnorodność, umieszczając w swoich życiorysach terminy zarówno ukierunkowane na kobiety, jak 
i na mężczyzn.

Uwagi podsumowujące
Dla profesjonalistów na stanowiskach dyrektora/menedżera ds. bezpieczeństwa informatycznego prawdopodobnie nigdy 
dotąd sytuacja nie była tak złożona. Zagrożenia stają się coraz bardziej zaawansowane, obszar podatny na ataki rośnie, a sieci 
przedsiębiorstw rozszerzają się na wiele chmur i na niezliczone urządzenia z dziedziny Internetu Rzeczy (IoT). Firmy zatrudniające 
na tych stanowiskach mogą poszukiwać kandydatów, którzy czują się pewnie zarówno w sferze strategicznej, jak i taktycznej oraz 
osiągnęli równowagę pomiędzy umiejętnościami „twardymi” i „miękkimi”. Osoby poszukujące pracy mogą podkreślać umiejętności 
strategiczne i interpersonalne wraz z doświadczenie technicznym.

W obecnym środowisku dyrektorzy/menedżerowie ds. bezpieczeństwa informatycznego nie mogliby odnieść sukcesu bez szerokiej, 
zintegrowanej i zautomatyzowanej infrastruktury. Fortinet Security Fabric umożliwia zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 
skupienie się na proaktywnym zapobieganiu zagrożeniom, a nie reaktywnym usuwaniu skutków. Więcej informacji Fortinet Security 
Fabric można znaleźć w opracowaniu „Fortinet Security Fabric Powers Digital Transformation”.10

Określenia 
ukierunkowane 
na płeć, męskie 

na ofertę pracy

Określenia 
ukierunkowane 
na płeć, żeńskie 

na stanowisko pracy

7,8 4,9
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