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11..  AArree  yyoouu  aabbllee  ttoo  iinntteerrvviieeww  bbyy  pphhoonnee  ffoorr  ccaannddiiddaatteess,,  wwhhoo  lliivvee  oouuttssiiddee  MMDD//DDCC//VVAA//DDEE??  
TThhee  iinniittiiaall  iinntteerrvviieeww  ccaann  bbee  ddoonnee  bbyy  pphhoonnee,,  bbuutt  iiff  aa  sseeccoonndd  iinntteerrvviieeww  iiss  rreeqquuiirreedd,,  iitt  
mmuusstt  bbee  ffaaccee  ttoo  ffaaccee..    

  
22..  CCaann  yyoouu  tteellll  uuss,,  wwhheenn  yyoouu  ccoouulldd  mmaakkee  tthhiiss  aawwaarrdd??  

AAss  ssoooonn  aass  hhuummaannllyy  ppoossssiibbllee  
  

33..  IIss  tthhiiss  aa  nneeww  rreeqquuiirreemmeenntt,,  oorr  aa  rree--bbiidd  ooff  aann  eexxiissttiinngg  ccoonnttrraacctt??  IIff  rree--bbiidd,,  wwhhoo  iiss//aarree  tthhee  
iinnccuummbbeenntt  vveennddoorr((ss))??  
TThhiiss  iiss  aa  nneeww  rreeqquuiirreemmeenntt..  

  
44..  WWee  ffiinndd  vvaarriioouuss  sskkiillllss  mmeennttiioonneedd  iinn  yyoouurr  rreeqquuiirreemmeenntt..  CCoouulldd  yyoouu  ccllaassssiiffyy  tthhoossee  aass  

pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  eettcc??    
TThheeyy  aarree  aallll  pprriimmaarryy..  TThhiiss  rreessoouurrccee  wwiillll  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  ppoosssseessss  aallll  ooff  tthheessee  aabbiilliittiieess..  
TThheeyy  aarree  uusseedd  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  rroollee  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhiiss  
ppoossiittiioonn..  
  

55..  WWiillll  aa  rreessoouurrccee  wwiitthh  ssttrroonngg  DDBBAA  bbaacckkggrroouunndd  ffiitt  iinnttoo  tthhiiss  ppoossiittiioonn??    
AA  ssttrroonngg  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  OOrraaccllee  1111GG  RR22  RRDDBBMMSS  iiss  hheellppffuull,,  iinn  tthhaatt  iitt  iiss  tthhee  
uunnddeerrllyyiinngg  ddaattaabbaassee  ssyysstteemm..  MMoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  iitt  wwiillll  hheellpp  uunnddeerrssttaannddiinngg  hhooww  
WWeebbCCeenntteerr  iinntteeggrraattiioonn  iiss  ppeerrffoorrmmeedd  aanndd  mmaayy  pprroovviiddee  iinnssiigghhttss  iinnttoo  ppoossssiibbllee  
ppeerrffoorrmmaannccee  aalltteerrnnaattiivveess  tthhaatt  aa  rreessoouurrccee  wwiitthhoouutt  tthhiiss  kknnoowwlleeddggee  mmaayy  nnoott  hhaavvee  
kknnoowwlleeddggee  ooff..  PPlleeaassee  kkeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthhiiss  iiss  nnoott  aa  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  aa  DDBBAA  aanndd  tthhaatt  
DDBBAA  ssuuppppoorrtt  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd..    
  

66..  WWiillll  tthheerree  bbee  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  dduuee  ddaattee??  
NNoo..  

77..  IInn  rreevviieewwiinngg  tthhee  RRFFRR,,  ccaann  yyoouu  aaddvviissee  aass  ttoo  wwhhaatt  wwee  ccaann  pprroovviiddee  tthhaatt  wwoouulldd  ““ssuuffffiiccee  aass  
wwrriitttteenn  eevviiddeennccee  tthhaatt  tthhee  ssuubbmmiitttteedd  ccaannddiiddaattee  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthhiinn  22  wweeeekkss  ooff  
ccoonnttrraacctt  bbeeiinngg  aawwaarrddeedd,,  aanndd  iiss  eeiitthheerr  aann  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  vveennddoorr  oorr  iiss  ccuurrrreennttllyy  uunnddeerr  
ccoonnttrraacctt  aass  aa  ssuubbccoonnttrraaccttoorr??””  
DDiissrreeggaarrdd..  
  

88..  IIss  tthhiiss  aa  nneeww  ppoossiittiioonn  ooff  rree--ccoommppeettee??  
TThhiiss  iiss  aa  nneeww  ppoossiittiioonn..  
  

99..  JJuusstt  nneeeeddeedd  aa  qquuiicckk  ccllaarriiffiiccaattiioonn  iinn  tthhee  RRFFRR  ddooccuummeenntt..  UUnnddeerr  tthhee  ““SSPPEECCIIAALLIIZZEEDD  
EEXXPPEERRIIEENNCCEE””  sseeccttiioonn,,  iitteemm  ##1144  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  hhaavvee  ““EExxppeerriieennccee  wwiitthh  
iinnttrruussiioonn  ddeetteeccttiioonn  tteessttiinngg  aanndd  rreemmeeddiiaattiioonn””..  IIss  tthhiiss  ccoorrrreecctt??    

  



YYeess,,  tthhiiss  iiss  ccoorrrreecctt,,  aass  WWeebbCCeenntteerr  sseerrvveess  aass  bbootthh  aann  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  ppoorrttaall  
((ppooiinntt  ooff  aacccceessss))  ttoo  SSttaattee  ddaattaa  aanndd  ssyysstteemmss,,  mmuucchh  ooff  wwhhiicchh  iiss  sseennssiittiivvee  iinn  nnaattuurree  aanndd  
ssuubbjjeecctt  ttoo  mmaannyy  ccoommpplliiaannccee  rreeqquuiirreemmeennttss,,  llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss..  TThhee  SSttaattee  rreeqquuiirreess  
ssttrroonngg  sseeccuurriittyy  ffoorr  wweebbssiittee  ddeessiiggnn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  PPaarrtt  ooff  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  aanndd  
QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  ((rreeffeerreennccee  PPMMBBOOKK))  iiss  tteessttiinngg  ooff  tthhee  sseeccuurriittyy  ffoorr  aannyy  wweebbssiittee,,  
pprriioorr  ttoo  ddeeppllooyymmeenntt  iinnttoo  tthhee  pprroodduuccttiioonn  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ccoonnttiinnuuaall  tteessttiinngg  ooff  tthhee  
pprroodduuccttiioonn  eennvviirroonnmmeenntt  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  sseeccuurriittyy  ccoonnttrroollss  aarree  pprrootteeccttiinngg  ddaattaa  wwiitthhiinn  
SSttaattee  ddaattaa  ssyysstteemmss,,  aass  iinntteennddeedd..  IItt  iiss  ccrruucciiaall  tthhaatt  rreessoouurrcceess  ddeevveellooppiinngg,,  
iimmpplleemmeennttiinngg  aanndd  ooppeerraattiinngg  SSttaattee  wweebb  ssoolluuttiioonnss  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  ccaann  ssuuppppoorrtt  tthheessee  
aaccttiivviittiieess..  IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  tthhiiss  rreessoouurrccee  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  sseeccuurriittyy  
tteeaamm  oorr  vveennddoorr  aaddmmiinniisstteerriinngg  tthhee  iinnttrruussiioonn  ddeetteeccttiioonn  pprroocceessss  aanndd  pprroovviiddee  aassssiissttaannccee  
iinn  tthhee  rreemmeeddiiaattiioonn  ooff  aannyy  iissssuueess  oorr  rriisskkss  tthhaatt  aarree  ddiissccoovveerreedd..      

  

1100..  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  cchheecckk  wwiitthh  yyoouu  iiff  wwee  hhaavvee  aa  ssuuiittaabbllee  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  wwoorrkk  oonn  
tthhiiss  pprroojjeecctt  rreemmootteellyy,,  aanndd  ccoommee  iinn  ffoorr  mmeeeettiinnggss  ooccccaassiioonnaallllyy,,  wwoouulldd  MMSSDDEE  ccoonnssiiddeerr  ssuucchh  
aa  ccaannddiiddaattee??    WWoouulldd  aa  ccoonnssuullttaanntt  hhaavvee  tthhee  rreemmoottee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooppttiioonn??  
NNoo..  TThhee  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  wwoorrkk  oonnssiittee..  
  


