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Security

Certy�kat CIHE Certi�ed Incident Handling Engineer jest kierowany w szczególności do osób, które są
odpowiedzialne za obsługę incydentów (Incident Handlers) oraz także administratorom systemów oraz
wszelkim specjalistom ds. bezpieczeństwa którzy chcą potwierdzić umiejętności rozpoznawanie realnych
zagrożeń, wykrywania słabości systemów a w przypadku wystąpienia incydentu swojego przygotowania do
podjęcia odpowiednich działań: identy�kacji ataku, powstrzymania i ograniczenia jego skutków, wyrycia
przyczyn, czy działań naprawczych.

Certy�kat potwierdza, że …

Jego posiadacze posiadają wiedzę teoretyczną jak i praktyczne umiejętności z zakresu:

metody stosowane przez hackerów

narzędzi używanych przez hackerów oraz najnowszych technikach i wektorach ataków

wykrywania ataków

powstrzymania i ograniczenia skutków ataków

wyrywania przyczyn, czy podejmowania odpowiednich działań naprawczych.

Korzyści z uzyskania certy�katu

Mile2 dostarcza znany na całym świecie program certy�kacyjny z zakresu bezpieczeństwa informacji.
Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji, zarówno na
poziomie podstawowym, menadżerskim czy też wysoko specjalizowanym pożądany jest dowód posiadania
właściwych kompetencji wśród kadry zawodowej. Takim dowodem może być właśnie stosowna certy�kacja,
która dodatkowo zapewnia następujące korzyści:

certy�kat Mile2 CIHE Certi�ed Incident Handling Engineer jest specjalistyczną certy�kacją techniczną z

zakresu właściwej obsługi incydentów. Jest on idealnym sposobem, aby potwierdzić swoją wiedzę,

doświadczenie i umiejętności w tej specjalizacji a tym samym wyróżnić się na rynku pracy wśród

ekspertów bezpieczeństwa

certy�kacja Mile2 stały się de facto standardami dla amerykańskich, europejskich, australijskich i

azjatyckich służb wojskowych, a odbiorcami konkretnych szkoleń technicznych i egzaminów były do tej

pory między innymi: Siły Powietrzne USA, brytyjskie Royal Air Force, specjaliści z korpusów Marines oraz

Gwardia Narodowa USA. Ponadto Mile2 jest o�cjalnym dostawcą szkoleń i certy�kacji dla ONZ, NATO,

agencji wywiadowczych i personelu rządowego oraz wielu �rm z Top Fortune 100

FBI Federal Bureau of Investigation (Federalne Biuro Śledcze), amerykańska agencja rządowa, wskazuje

osobom starającym się o pracę w agencji na stanowiskach: agentów specjalnych w zakresie

cyberprzestrzeni, ekspertów komputerowych, specjalistów informatyki śledczej czy stażystów w dziale

cyberprzestrzeni między innymi właśnie szkolenia i certy�kacje Mile2, jako pożądane na tych

stanowiskach.

obecnie praktycznie każda �rma jest obecna w Internecie, a duża część z nich w 100% działa tylko w

oparciu o sieć. Tym samym zapotrzebowanie na pracowników bezpieczeństwa IT jest stale rosnącym
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trendem w ostatnich latach a posiadanie certy�kacji Mile2 na pewno jest pomocne w procesie

rekrutacyjnym

otrzymanie certy�katu potwierdzającego zdobycie tytułu CIHE w formie elektronicznej (pdf)

umieszczenie o ile wyrazimy zgodę na wyszukiwanej liście posiadaczy certy�kacji Mile2

https://www.mile2.com/student-search.html

otrzymanie prawa do używania gra�cznego badge (stopka email, wizytówka, strona www, …) CIHE

Jak zdobyć certy�kat?

Aby otrzymać tytuł CIHE Certi�ed Incident Handling Engineer należy zdać dedykowany egzamin Mile2 CIHE
Certi�ed Incident Handling Engineer Exam

Egzaminy

CIHE Certi�ed Incident Handling Engineer Exam
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