
 

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών (ΑΕΙ) (για ΙΡ ∆ίκτυα) Σελίδα 1 από 1 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 
 

Θέση: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών (ΑΕΙ) (για ΙΡ ∆ίκτυα) 
 
 

Κωδ. Θέσης: ΜΤ_3α_1Α_031209 
Υπαγωγή: Γενική ∆ιεύθυνση Εταιρικών και Επιχειρησιακών Πελατών  
Πλήθος θέσεων: 1 
 

Περιγραφή έργου: 
• Επιλύει σύνθετα προβλήµατα στα ΙΡ ∆ίκτυα Μεγάλων Πελατών και διερευνά τις προϋποθέσεις 

εισαγωγής νέων τεχνολογιών. 
• Εγκαθιστά λογισµικά δικτυακού εξοπλισµού και ελέγχει τα ΙΡ ∆ίκτυα στο χώρο του πελάτη. 
• Υλοποιεί αλλαγές στις παραµετροποιήσεις των ΙΡ ∆ικτύων. 
• Προβαίνει στην επίλυση τυχόν προβληµάτων σε συνεργασία µε τους ΙΤ Managers του πελάτη και 

πραγµατοποιεί συναντήσεις µε τους πελάτες µε στόχο τη διασφάλιση της µεγιστοποίησης της 
διαθεσιµότητας και της εύρυθµης λειτουργίας των προσφερόµενων υπηρεσιών σε αυτούς. 

• Υποβάλλει προτάσεις στους ∆ιαχειριστές Πελατών (Account Managers) για τη βελτίωση της λειτουργίας 
των ΙΡ ∆ικτύων των πελατών τους. 

• Συντάσσει αναφορές για τα σύνθετα προβλήµατα ΙΡ ∆ικτύων πελατών. 
 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

1. ∆ίπλωµα ΑΕΙ: 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 
- Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
- Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή 
- Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
- Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή 
- Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών  

ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή της  αλλοδαπής  
και άδεια άσκησης επαγγέλµατος αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άριστη γνώση πρωτοκόλλων TCP/IP, UDP/IP.MPLS, BGP, IPSec,VOIP, DNS, ICMP & Τεχνολογιών 
Routing, LAN, WAN. 

3. Πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ (MS Office, MS Project & Visio). 

4. Καλή γνώση σε θέµατα ασφαλείας IP ∆ικτύων.  

5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 ή First 
Certificate in English του Πανεπιστηµίου Cambridge ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών). 

 
Επιθυµητά προσόντα: 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τοµέα των ΙΡ ∆ικτύων. 
• Εµπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών, στο χώρο των ΙΡ ∆ικτύων.  
• Πιστοποιήσεις CISCO (CCNA ή / και CCNP ή CCIE). 
• Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.  

 

Τόπος απασχόλησης: Αθήνα 
 
 

Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, µέχρι την ηµεροµηνία 
λήψης της απόφασης για πρόσληψη. 
 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας έως την 14/12/2009 µέσω της επιλογής 
«Υποβολή Αίτησης» στη διεύθυνση www.ote.gr (Η εταιρεία, Νέες θέσεις εργασίας). 


