1. Περιγραφή
Η GeniusNet ΑΕ είναι μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία πληροφορικής με
καταρτισμένους μηχανικούς, που εξειδικεύονται στην αιχμή της τεχνολογίας με εφαρμογή
στον επαγγελματικό τομέα (Β2Β)
Η GeniusNet ΑΕ δραστηριοποιείται 29 ΕΤΗ (από το 1989) στον κλάδο της πληροφορικής
και της παροχής υπηρεσιών με κορυφαίες συνεργασίες με MICROSOFT , HEWLETT
PACKARD Enterprise , HP Inc , WATCHGUARD , UNISOFT στον χώρο της υψηλής
τεχνολογίας.
Διαθέτει μία ευέλικτη ομάδα ανθρώπων με εξειδικευμένες γνώσεις και σπουδές όχι μόνο
στο αντικείμενο της πληροφορικής τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων, αλλά και στο
αντικείμενο της οργάνωσης των επιχειρήσεων
Η θέση εργασίας αφορά έναν Ενθουσιώδη και διψασμένο για μάθηση νέο από 25 ως 38
ετών για πλήρη απασχόληση στην υποστήριξη των συστημάτων των πελατών της και η
εργασία είναι κατά κύριο λόγο στην έδρα του πελάτη (on site) (κυρίως εντός Αθηνών)

2. Προσόντα και αρμοδιότητες
Τα απαραίτητα προσόντα για την παραπάνω θέση είναι:
• Μηχανικό/τεχνικό Πληροφορικής με εξειδίκευση σε Windows Servers &
Hyper-V
• Δυνατότητα upgrade hardware, firmware, operating systems
• Απαραίτητες γνώσεις Basic Routing , προαιρετικά Advanced Routing
• Γνώσεις υποστήριξης σε servers, switches , storages, back-up devices
• Καλή γνώση Exchange Server
• Κάτοχος δίκυκλου για υποστήριξη On Site data Centers
• Υποστήριξη συστημάτων και χρηστών σε επίπεδο Hardware, Λειτουργικών
• Καλή γνώση σε Networking – Cyber Security και Διαχείριση Firewalls
• Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής,
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων MS Office, Outlook.
• Ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
• Αξιολόγηση προτεραιοτήτων και ικανότητα διεκπεραίωσης πολλαπλών
καθηκόντων
• Ομαδικό πνεύμα και ευελιξία
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

3. Η εταιρία προσφέρει:
•
•
•
•
•
•

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Άριστες συνθήκες εργασίας
Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρεία
Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση
Άριστο φιλικό εργασιακό περιβάλλον
Εξασφαλισμένη πολυετής συνεργασία

4. Χρήσιμες πληροφορίες
•

•

Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος προς την εταιρεία μας συνεπάγεται τη ρητή
και ανεπιφύλακτη συναίνεση του υποψηφίου για την καταχώριση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που τηρείται στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
της εταιρείας μας. Τα βιογραφικά σημειώματα θα παραμείνουν στο ανωτέρω
αρχείο και τη διάθεση της εταιρείας μας, για τον σκοπό της κάλυψης της
συγκεκριμένης ή άλλης θέσης, για έξι μήνες από τη λήψη τους και μετά την
παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θα διαγραφούν.
Οι συνεντεύξεις θα προχωρήσουν με βάση τα ανωτέρω κριτήρια.
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