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NASZE SPOŁECZNOŚCI
Cyber Women Community

Cyber Women Community to aktywna społeczność pań łącząca ekspertki z dziedziny
Cybersecurity z kobietami, które chcą rozwijać swoje kompetencje w tej dziedzinie. Społeczność
ma na celu dzielenie się wiedzą, promocję oraz wsparcie kobiet w odkrywaniu ich drogi
zawodowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz w nowych technologiach poprzez spotkania,
webinaria i mentoring. Dzięki paniom z Rady Programowej i tzw. Loży Ekspertek dostarczamy
rzetelną i praktyczną wiedzę, która pomoże czonkiniom społeczności zrealizować plany i rozwinąć
się zawodowo. Dołącz do Cyber Women Community.

Więcej na: https://csoc.pl/o-cwc/

CSO Council

CSO Council to społeczność dyrektorów bezpieczeństwa informacji tworzona przez
stowarzyszenie ISSA Polska oraz Evention. Zadaniem CSO Council jest integracja środowiska,
budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz networkingu wśród szefów
bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa w dużych firmach oraz instytucjach działających
w Polsce. CSO Council swoją działalność realizuje poprzez zaplanowane cykliczne spotkania oraz
inne formy sprzyjające integracji środowiska. Zapraszamy do uczestnictwa w społeczności.
Udostępniamy platformę, której bardzo do tej pory brakowało, a której zbudowanie pozwoli
menadżerom bezpieczeństwa informacji, CSO oraz CISO na zawodowe rozmowy, budowanie
relacji oraz dostęp do unikalnej wiedzy i doświadczeń.
Więcej na: https://csoc.pl

HR Data Club

HR Data Club to społeczność zrzeszająca profesjonalistów HR, dla których analityka pełni
kluczową rolę w HR oraz w strategii firmy. Zadaniem HR Data Club jest integracja środowiska,
budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz networkingu wśród profesjonalistów HR,
dla których analityka pełni kluczową rolę w HR oraz w strategii firmy. HR Data Club swoją
działalność realizuje poprzez zaplanowane cykliczne spotkania sprzyjające integracji środowiska.
Zapraszamy do uczestnictwa w społeczności. Oferujemy przestrzeń, której do tej pory w Polsce
brakowało, a która pozwala ekspertom HR na zawodowe rozmowy, budowanie relacji oraz dostęp
do unikatowej wiedzy i doświadczeń.
Więcej na: https://hrdataclub.pl

