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ΤΕΧΝΙΚΟ
ΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟ
ΟΡΙΚΗΣ ‐ ΣΥΣΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑ
ΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Η Γαλλικκή Αρχαιολογγική Σχολή Αθηνών
Α
προκκηρύσσει μία
α θέση τεχνιικού πληροφ
φορικής – συ
υστήματα
και δίκτυ
υα.
Γενικές π
πληροφορίεες







ΤΤόπος εργασ
σίας: Αθήνα και πιθανώςς περιστασια
ακές μεταβάσ
σεις στους χώ
ώρους των
α
ανασκαφών της Σχολής
ΤΤύπος σύμβα
ασης εργασίίας : Σύμβασση εργασίας ορισμένου χρόνου
χ
ελληννικού ιδιωτικού
δ
δικαίου
Δ
Διάρκεια σύμβασης : 5 μήνες
μ
ηνία πρόσλη ψης : 1η Ιουννίου 2015
Προβλεπόμεενη ημερομη
ΤΤύπος θέσηςς εργασίας : πλήρης απα
ασχόληση
Επιθυμητό επίπεδο
ε
σπουδών : Τίτλοος πιστοποίησης IEK, Πτυ
υχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ ή ισότιμο
Bac+22 έως +4 ή ισ
σότιμο

Πλαίσιο
Η εγκατά
άσταση πληρ
ροφορικής αποτελείται
α
α
από περίπου
υ εκατό τερμ
ματικά (Micrrosoft και Macintosh)
και περίίπου δέκα διακομιστές
δ
σε ένα περ ιβάλλον Miccrosoft/Linuxx. Η τεχνολοογία του δικκτύου σε
φυσικό εεπίπεδο είνα
αι μικτή Ίνες//Ethernet.
Η θέση εργασίας είναι
ε
ιεραρχχικά εξαρτώ
ώμενη από τη
τ διοικητικκή υπηρεσία
α, στο πλαίίσιο ενός
τμήματο
ος πληροφορ
ρικής αποτελλούμενο απόό δύο άτομα.
Αποστολλή
Η εξασφ
φάλιση της λειτουργικής συντήρησηςς των συστημάτων και των δικτύων,, της διαχείρ
ρισης των
δεδομέννων και της εκμετάλλευσ
σής τους. Διιαχείριση εγκατάστασης πληροφοριικής. Συμμετοχή στην
επίλυση προβλημάτων και υποσ
στήριξη των χχρηστών.
Δραστηρ
ριότητες










Εγκατάσταση και ρύθμιση των θέσεεων εργασία
ας, των περιφερειακών σσυστημάτωνν και των
εεξοπλισμών δικτύου.
αι διαχείριση
η των διακοομιστών (μέσω Window
ws Server 20008 και συσ
στήματος
Ρύθμιση κα
Linux).
Δ
Διαχείριση δικτύων.
δ
Δ
Διαχείριση καλωδίωση
ης : σύνδεεση, τροποπ
ποίηση, συντήρηση, δδιάγραμμα δικτύου,
σ
συγκεντρωτέές καλωδίωνν (patch paneels), ανίχνευ
υση βλαβών.
Δ
Διαχείριση διακομιστών
δ
δημιουργία
ας αντιγράφω
ων ασφαλεία
ας.
Δ
Διαχείριση του
τ διακομισ
στή αλληλογρραφίας (Miccrosoft Excha
ange 2010).
Παροχή υπο
οστήριξης υλικού και λογγισμικού προ
ος τους χρήστες.
Εκπόνηση διιαγνωστικώνν μελετών βλλαβών και αττυχημάτων.
Α
Αγορές υλικο
ού και λογισ
σμικού.

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

