
ÉCOLE F

Η Γαλλικ
και δίκτυ
 

Γενικές π

 Τ
α

 Τ
δ

 Δ

 
 Τ

 
 

 
Πλαίσιο
Η εγκατά
και  περί
φυσικό ε
Η  θέση 
τμήματο
 
Αποστολ
Η εξασφ
δεδομέν
επίλυση
 
Δραστηρ
 

 
ε

 

 Δ

 Δ
σ

 Δ

 Δ

 
 
 Α

 
RANÇAISE D’

κή Αρχαιολογ
υα.  

πληροφορίε

Τόπος εργασ
ανασκαφών 

Τύπος σύμβα
δικαίου 

Διάρκεια σύ

Προβλεπόμε

Τύπος θέσης

Επιθυμητό ε
                     

 
άσταση πληρ
ίπου  δέκα  δ
επίπεδο είνα
εργασίας  ε

ος πληροφορ

λή 
φάλιση της λ
νων και της 
 προβλημάτ

ριότητες 

Εγκατάστασ
εξοπλισμών 

Ρύθμιση  κα
Linux). 

Διαχείριση δ

Διαχείριση 
συγκεντρωτέ

Διαχείριση δ

Διαχείριση τ

Παροχή υπο

Εκπόνηση δι

Αγορές υλικο

’ATHÈNES 

ΤΕΧΝΙΚΟ

γική Σχολή Α

ες 

σίας: Αθήνα 
της Σχολής 

ασης εργασί

μβασης : 5 μ

ενη ημερομη

ς εργασίας : 

επίπεδο σπο
                      

ροφορικής α
διακομιστές 
αι μικτή Ίνες/
είναι  ιεραρχ
ρικής αποτελ

ειτουργικής 
εκμετάλλευσ
ων και υποσ

η και ρύθμι
δικτύου.  

αι  διαχείριση

δικτύων. 

καλωδίωση
ές καλωδίων

διακομιστών

του διακομισ

οστήριξης υλ

ιαγνωστικών

ού και λογισ

ΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟ

Αθηνών προκ

και πιθανώς

ίας : Σύμβασ

μήνες 

ηνία πρόσλη

πλήρης απα

υδών : Τίτλο
            Bac+2

αποτελείται α
σε  ένα  περ
/Ethernet. 
χικά  εξαρτώ
λούμενο από

συντήρησης
σής τους. Δι
στήριξη των χ

ση των θέσε

η  των  διακο

ης  :  σύνδε
ν (patch pane

 δημιουργία

στή αλληλογρ

ικού και λογ

ν μελετών βλ

σμικού.  

 

 

ΟΡΙΚΗΣ ‐ ΣΥΣ

 

κηρύσσει μία

ς περιστασια

ση εργασίας 

ψης : 1η Ιουν

ασχόληση 

ος πιστοποίη
2 έως +4 ή ισ

από περίπου
ιβάλλον Mic

ώμενη  από  τ
ό δύο άτομα

ς των συστη
ιαχείριση εγ
χρηστών.  

εων εργασία

ομιστών  (μέ

εση,  τροποπ
els), ανίχνευ

ας αντιγράφω

ραφίας (Mic

γισμικού προ

λαβών και ατ

ΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑ

α θέση τεχνι

ακές μεταβάσ

ορισμένου χ

νίου 2015 

σης IEK, Πτυ
σότιμο 

υ εκατό τερμ
crosoft/Linux

τη  διοικητικ
.  

μάτων και τ
κατάστασης 

ας,  των περι

σω  Window

ποίηση,  συ
υση βλαβών.

ων ασφαλεία

crosoft Excha

ος τους χρήσ

τυχημάτων.

ΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 

ικού πληροφ

σεις στους χώ

χρόνου ελλην

υχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ 

ματικά (Micr
x.  Η  τεχνολο

κή  υπηρεσία

ων δικτύων,
πληροφορι

φερειακών σ

ws  Server  20

ντήρηση,  δ

ας. 

ange 2010). 

τες. 

φορικής – συ

ώρους των 

νικού ιδιωτι

ή ισότιμο 

rosoft και M
ογία  του  δικ

α,  στο  πλαί

, της διαχείρ
ικής. Συμμετ

συστημάτων

008  και  συσ

διάγραμμα 

υστήματα 

κού 

acintosh) 
κτύου  σε 

ίσιο  ενός 

ρισης των 
οχή στην 

ν και των 

στήματος 

δικτύου, 



 
 
Δεξιότητες 
 

 Βαθιά γνώση της υλικής αρχιτεκτονικής μίας θέσης εργασίας.  

 Γνώση λειτουργικών συστημάτων. 

 Γνώση  των  κοινών  ρυθμίσεων  των  συστημάτων  και  εργαλείων  υπολογιστών  desktop 
(σταθερών υπολογιστών) 

 Γνώση των δικτύων υπολογιστών. 

 Χρήση διαγνωστικών εργαλείων και λογισμικών παρακολούθησης εξοπλισμού δικτύου. 

 Εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων. 

 Χρήση εργαλείων απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης. 

 Γλώσσες : 
o Ελληνική 
o Γαλλική επιθυμητή, στην αντίθετη περίπτωση η Αγγλική είναι απαραίτητη 

 
Προσωπικές δεξιότητες 
 

 Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον  

 Ακρίβεια 

 Ικανότητα άμεσης αντίδρασης 

 Διαπροσωπικές δεξιότητες 
 

Αιτήσεις 

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων έχει οριστεί η 11 Μαΐου 2015. Οι αιτήσεις 
θα  περιλαμβάνουν  ένα  βιογραφικό  σημείωμα  και  μία  επιστολή  ενδιαφέροντος  και  θα 
απευθύνονται,  αποκλειστικά  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  στον  Διοικητικό  Υπεύθυνο  της 
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών : arnaud.contentin@efa.gr  
 
 


