
 

 

 

Η Optis A.E. ιδρύθηκε το 2005 στην Αθήνα και έκτοτε έχει καθιερωθεί - αναλογικά με το μέγεθός 

της - στον χώρο της Πληροφορικής ως μια αξιόπιστη και εξειδικευμένη εταιρεία προμήθειας 

εξοπλισμού, λογισμικού, παροχής υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων. Η Εταιρεία και το 

προσωπικό διακατέχονται από πνεύμα ποιοτικής υποστήριξης και ικανοποίησης του πελάτη. Στη 

διαδρομή των δεκαπέντε χρόνων της έχει διακριθεί επανειλημμένα για:  

• Τις επιτυχημένες υλοποιήσεις έργων σε προηγμένους τεχνολογικά τομείς 

• Τις συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές 

• Τις πιστοποιήσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες 

• Την πιστότητα των συνεργασιών της, αφού διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας 

τόσο με τους πελάτες της όσο και με τους προμηθευτές της 

Λόγω των διευρυμένων εργασιών της και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ανάγκες των πελατών, η 

Εταιρεία ανοίγει μια νέα θέση εργασίας. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται για άμεση πρόσληψη ενός 

Μηχανικού Δικτύων για το Τεχνικό της Τμήμα. 

 

Περιγραφή θέσης: 

Ο Μηχανικός Δικτύων θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

• Τεχνική Υποστήριξη - Εγκατάσταση και παραμετροποίηση routers, firewalls και λοιπών 

δικτυακών συσκευών (Routing, VPN, VLAN, QoS κ.ά.) 

• Συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των υποστηριζόμενων από την εταιρεία 

υποδομών 

• Υποστήριξη του Τμήματος Πωλήσεων σε θέματα σχεδίασης και σύνταξης προτάσεων 

δικτυακών υποδομών και αρχιτεκτονικής δικτύων 

• Τηλεφωνική και επί τόπου υποστήριξη πελατών 

• Γνωστοποίηση εργασιών για την προαγωγή της συνεργασίας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση 

των πελατών 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής 

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 

• Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων routing/switching 

• Πιστοποίηση CCNP Enterprise ή CCNP Security 

• Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office, MS Project 

• Γνώση Linux OS και εφαρμογών Internet (mail, DNS κ.τ.λ.)  

• Οργανωτική σκέψη 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες 

• Πνεύμα συνεργασίας 

• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) 

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους) 

 



 

Η εταιρεία μας προσφέρει: 

• Πλήρη απασχόληση με ανάλογες απολαβές 

• Εργασία σε ένα σύγχρονο, φιλικό και οργανωμένο περιβάλλον 

• Συνεχή εκπαίδευση, η οποία εγγυάται την ομαλή ένταξη του εργαζομένου αλλά και την 

εναρμόνιση με τις τεχνολογικές εξελίξεις 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό στο hr@optis.gr 

Η κουλτούρα της εταιρείας αποτελεί πρωταρχικό λόγο, της διαχρονικά πετυχημένης πορείας της 

και με αυτό τον γνώμονα θα γίνει και η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων. 
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