Όταν διαλέγουμε τα υλικά μας στην Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, επιλέγουμε ό,τι πιο αγνό και φυσικό έχει να
μας προσφέρει η φύση. Το αλεύρι, το νερό, το αλάτι και το προζύμι, αυτά είναι οι κύριες πρώτες ύλες του ψωμιού
μας. Το κύριο συστατικό της επιτυχίας μας ωστόσο είναι οι άνθρωποι μας και η επιλογή τους είναι για εμάς εξίσου
σοβαρή υπόθεση.
Στα πλαίσια της δυναμικής μας ανάπτυξης αναζητούμε να προσλάβουμε άμεσα:

Υπάλληλο Τμήματος Μηχανογράφησης (κωδικός θέσης: KRM520/7.20.3)
Καθήκοντα – αρμοδιότητες:









Διαχείριση και συντήρηση των VM (Hyper-V , ESXi )
Διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος δημιουργίας αντίγραφων ασφαλείας .
Ορθή λειτουργία υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού στους χώρους εργασίας.
Διαχείριση και συντήρηση servers Windows (2012R2, 2016, 2019)
Διαχείριση και συντήρηση των NAS
Διαχείριση και συντήρηση του Microsoft Exchange 2013
Υποστήριξη για συστήματα λογισμικού και εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες
Παρακολούθηση λειτουργιών και επιδόσεων δικτύου / συστημάτων

Απαραίτητα προσόντα:



















Πανεπιστημιακός τίτλος σε κλάδο πληροφορικής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 2-3 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής
Πολύ καλή γνώση στα παρακάτω θέματα:
Hardware (επισκευή, αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού)
Software (εγκατάσταση, παραμετροποίηση εφαρμογών)
Δίκτυα (παραμετροποίηση switches, routers, access points)
Διαχείριση Hyper-V , ESXi
Αποθήκευση δεδομένων (RAID, συσκευές NAS)
Backup VEEAM
Διαχείριση Microsoft Server Technologies Windows: Εγκατάσταση και διαμόρφωση. (WSUS, Print Services,
IIS, DNS, DHCP, LDAP, Active Directory "Building Domain, AD Tools, OUs, GPOs, AD Groups", NTFS Folder
Permissions, SQL)
SMTP, IMAP, POP3, Exchange On-Premises, Office365, Outlook
WAN Technologies, VPN, VLANs, OSI, TCP / IP, Common Ports & Protocols, IP address, Subnetting, NAT, CLI,
Protocols, Static, Dynamic Routing, Network Convergence, Wireless Networking, Firewalls, IPSec VPN
Tunneling
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια, άνεση στην εργασία υπό πίεση
Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού και δικτύου

Επιθυμητά προσόντα:


Γνώση ERP Entersoft

Παροχές Εταιρείας
• Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

• Προοπτικές εξέλιξης
Για την διευκόλυνση σας, κρίνεται απαραίτητη η κατοχή ιδιωτικού μέσου μετακίνησης.
Για όλα τα Βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα απαντηθούν μόνο οι υποψηφιότητες που πληρούν
τις προϋποθέσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
hr@karamolegos-bkr.gr με αναφορά στον κωδικό της θέσης.

