Τίτλος : Systems/Network Engineer (SYSENG/2020)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ/ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Η Forthnet Α.Ε., η εταιρία που έφερε το internet και τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας με το εμπορικό σήμα Nova, ζητά να προσλάβει:

Systems/Network Engineer
Κωδ. Θέσης: SYSENG/2020

Kύριες Αρμοδιότητες της θέσης:









Σχεδιάζει και υλοποιεί νέες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΙΤ και φροντίζει να τις προσαρμόζει στις νέες
τεχνολογικές συνθήκες
Παρακολουθεί την απόδοση και λειτουργία των IT/ISP υπηρεσιών μέσω της συνεχούς παρακολούθησης τους (SLA
Monitoring) και αντιμετωπίζει άμεσα τα τυχόν προβλήματα ( Incident & Problem Management)
Συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό του IT, τον προϋπολογισμό, τις προβλέψεις και την εκτέλεση ενεργειών για την
επίτευξη του
Προγραμματίζει και συντονίζει ενέργειες σχεδιασμού και υλοποίησης νέων υπηρεσιών ΙΤ και τις προσαρμόζει στις νέες
τεχνολογικές συνθήκες
Σχεδιάζει τη πολιτική ασφάλειας των υπηρεσιών των συστημάτων και του δικτύου του Datacenter
Σχεδιάζει μεθόδους παρακολούθησης, στρατηγικές και πλάνα ενεργειών για τη βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών, για
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης
Προτείνει και συμμετέχει στην επιλογή συνεργατών/προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών ΙΤ, μέσω των διαδικασιών
προμηθειών της εταιρίας (έρευνα αγοράς, προδιαγραφές)

Απαραίτητα Προσόντα:










Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση, σε σχεδιασμό υλοποίηση και υποστήριξη δικτύων και δικτυακών
υπηρεσιών
Εκτεταμένη γνώση και εμπειρία δικτύων, LAN,WAN, switching, routing,network security/firewalling,VPNs,NAT
Εμπειρία σε ΙΤ security και βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με firewall configurations, IDS/IPS, malware protection and
DDoS
Εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση και επίλυση προβλημάτων δικτυακών συσκευών όπως Cisco,F5
BigIP,FortiGate, Palo Alto
Πιστοποιήσεις Cisco
Kαλή γνώση λειτουργικών συστημάτων (Unix, Windows), διαχείριση apache (httpd), proxy(squid), ftp θα θεωρηθεί
προσόν

Ικανότητες και Δεξιότητες:





Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
Εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων
Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών

Η εταιρεία προσφέρει:





Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

