Η IFSAS A.E., μία από τις κορυφαίες εταιρείες εξελιγμένων Συστημάτων Ασφάλειας & Πυρασφάλειας στην Ελλάδα
ζητά να προσλάβει για το γραφείο της στην Αθήνα:

Systems Engineer Μεγάλων Συστημάτων Ασφάλειας & Πυρασφάλειας
Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα
Η θέση αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή και το αντικείμενο της εργασίας περιλαμβάνει την εγκατάσταση και τον
προγραμματισμό εξελιγμένων, απαιτητικών και ενοποιημένων (CCTV, Access Control, Video Analytics, Intrusion
Alarm, Audio) ηλεκτρονικών συστημάτων σε πελάτες και επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους και έκτασης.
Βασικές Αρμοδιότητες
•

•
•
•

•
•
•
•

Εγκαθιστά - προγραμματίζει - παραμετροποιεί πλατφόρμες - εφαρμογές λογισμικού (η δομή των οποίων
αποτελείται από ORACLE, SQL, Sybase, .NET, Java, C, C++ κτλπ) ενοποίησης υποσυστημάτων ή συστημάτων
ασφάλειας και πυρασφάλειας
Περιβάλλον λειτουργίας του λογισμικού ενοποίησης: Windows, Linux, VM, Everrun κτλπ.
Εγκαθιστά και παραμετροποιεί Switch, VLAN, Firewall, VPN κτλπ.
Συγκρότηση τόσο σε hardware όσο και σε software και έναρξη λειτουργίας ειδικά εξοπλισμένων Servers για
τις απαιτήσεις του λογισμικού ανά εγκατάσταση, μαζί με τις συνοδευτικές μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών
δεδομένων (NAS, SAS, Storage Servers, RAID)
Παραμετροποίηση και έναρξη λειτουργίας σταθμών εργασίας συνδεόμενων μέσω WAN με Remote Server
(Εurope, USA κτλπ)
Συμμετοχή σε εγκαταστάσεις/ολοκλήρωση προγραμματισμού συστημάτων σε όλη την Ελλάδα και στο
εξωτερικό
Υποστήριξη συστημάτων πελατών είτε με επιτόπια επίσκεψη είτε απομακρυσμένα με εργαλεία όπως
TeamViewer, VNC, AnyDesk κτλπ.
Ανάπτυξη εφαρμογών - scripts (java, c++, python κτλπ) παράπλευρης λειτουργίας με την κεντρική πλατφόρμα
για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών των πελατών

Απαραίτητα Προσόντα
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Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη
Απόφοιτος TEI ή ΑΕΙ με γνώσεις ηλεκτρονικής, πληροφορικής και προγραμματισμού
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών Η/Υ ( Λειτουργικό Σύστημα, Εφαρμογές, Hardware)
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Εμπειρία σε IP δίκτυα
Αρκετά καλή γνώση βάσεων δεδομένων (MySQL, PostgreSQL, PL/SQL, SQLite)
Ικανότητα στην επικοινωνία και την ομαδική εργασία
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων
Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Προσφέρονται
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Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Δυνατότητα εξέλιξης
Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Κινητό τηλέφωνο & Laptop
Αυτοκίνητο

