Ψηφιακός χάρτης ευκαιριών
Αυτός ο ψηφιακός χάρτης ευκαιριών έχει σχεδιαστεί σαν ένας online οδηγός καθοδήγησης για
αυτούς που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή αναζητούν ευκαιρίες
απασχόλησης στην τεχνολογία και τον επιχειρηματικό τομέα. Αυτό το εργαλείο θα σας παρέχει
επαρκείς πληροφορίες για τις δυνατότητες που προσφέρονται σε αυτούς τους τομείς και τις
δεξιότητες που χρειάζονται για να αξιοποιήσετε πλήρως τα οφέλη της ενδεχόμενης ανάπτυξης
σε αυτούς τους καινοτόμους τομείς.
Η έκθεση GEM 2010 τονίζει ότι οι γυναίκες που έχουν ενεργή συμμετοχή σε επιχειρηματικές
δραστηριότητες είναι πολύ λίγες και ότι ακόμη λιγότερες έχουν το θάρρος να γίνουν
επιχειρηματίες. Η έκθεση αυτή αναφέρει επίσης ότι το 2010 υπήρχαν πολύ λίγες ευκαιρίες και
πολύ φτωχό οικονομικό περιβάλλον για την προώθηση επιχειρηματικών σχεδίων. Παρά την
απαισιοδοξία, η εν λόγω έκθεση παρέχει θετικές σκέψεις για το μέλλον των επιχειρηματιών αφού
το υψηλότερο ποσοστό αυτών είναι πιο φιλόδοξοι και καινοτόμοι στις επιχειρηματικές τους
ιδέες . Οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος
«Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογία» (WTE), όπως οnline πωλήσεις και το διαδικτυακό
μάρκετινγκ για να δώσουν ώθηση στις εξαγωγές της επιχείρησής τους. Ενώ οι δυνατότητες για
την έναρξη μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι λίγες με το τρέχον οικονομικό
κλίμα, οι ευκαιρίες δημιουργίας μιας πραγματικά καινοτόμου επιχείρησης με την αξιοποίηση
της τεχνολογίας για την εκκίνηση και προώθηση της επιχείρησής σας είναι ατελείωτες. Γι’ αυτό το
λόγο το πρόγραμμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογία» συγκεντρώνει τις ενότητες
της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας για την παροχή ολοκληρωμένων δεξιοτήτων που
βοηθούν στη δημιουργία καινοτόμων και επιτυχημένων επιχειρήσεων.
Για να γίνετε επιχειρηματίας στην τεχνολογία των πληροφοριών πρέπει να έχετε αποκτήσει
σημαντικές γνώσεις στην πληροφορική. Επιπροσθέτως, πρέπει να έχετε την ικανότητα να
υποδεικνύετε τις ικανότητές σας με επαγγελματικό τρόπο, ενώ παράλληλα απαιτούνται
προσόντα διαχείρισης για να τρέξετε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Η αυτοαπασχόληση στον
τομέα της πληροφορικής μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο της εργάσιμης
ημέρας – νύχτας. Είναι επίσης χρήσιμο να έχετε στο μυαλό σας ότι ορισμένες θέσεις εργασίας
έχουν προκαθορισμένη και όχι ωριαία αμοιβή. Για παράδειγμα αν είστε προγραμματιστής
ιστοσελίδων και σας έχουν αναθέσει τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου για τοπικές
επιχειρήσεις, είναι πιθανότερο να έχετε συμφωνήσει την κατ’ αποκοπή πληρωμή σας για την
ιστοσελίδα, ανεξάρτητα από το πόσες ώρες μπορεί να σας πάρει να τον δημιουργήσετε.
Το πρόγραμμα «WTE» δεν προσφέρει μόνο την εισαγωγή σε πρακτικές εφαρμογές για το πώς
χρησιμοποιείται η τεχνολογία αλλά και γνώσεις σχετικά με τις δυνατότητες που μπορεί να
προσφέρει μια σταδιοδρομία στην τεχνολογία. Η χρήση της τεχνολογίας με πρακτικό τρόπο
για τη διεξαγωγή μιας έρευνας στο διαδίκτυο ή η δικτύωση με νέους πελάτες της επιχείρησής
σας είναι δυνατόν να συμβούν με τη χρήση της τεχνολογίας σαν βάση για τη λειτουργία της
επιχείρησής σας. Με τη χρήση του σχεδιασμού ιστοσελίδων και του διαδικτυακού μάρκετινγκ
μπορείτε να δημιουργήσετε, να τρέξετε και να λανσάρετε την ηλεκτρονική σας επιχείρηση
χωρίς να είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε. Χάρη στην τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει

μια επιχείρηση και να είναι όχι μόνο βιώσιμη αλλά και επιτυχημένη χωρίς να χρειάζεται να
δημιουργήσει ένα φυσικό κατάστημα ή γραφείο και χωρίς να ψάχνει για άδειες ή να ανησυχεί
για την πληρωμή του ενοικίου. Από αυτή την άποψη η τεχνολογία φέρνει την επανάσταση
στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις δημιουργούνται και λειτουργούν. Για αυτό το λόγο,
το πρόγραμμα «WTE» έχει ως στόχο να σας εφοδιάσει με τις απαραίτητες δεξιότητες για να
επωφεληθείτε από τις άπειρες δυνατότητες της τεχνολογίας.
Επί πλέον, η έναρξη μιας επιχείρησης ή οι σπουδές τεχνολογίας σε ένα κολέγιο ή ένα πανεπιστήμιο
σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν υποχρεώσεις, που όμως δεν ταιριάζουν σε όλους μας. Αν
διαπιστώσετε ότι έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα,
τότε αυξάνετε τις προϋποθέσεις να επιτύχετε. Αν αυτός είναι ένας τομέας που σας ενδιαφέρει,
τότε για παράδειγμα η ενότητα του σχεδιασμού ιστοσελίδων θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον
για εσάς. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να εξετάσετε πιο λεπτομερή μαθήματα ή ακόμη και
μια πορεία μαθημάτων που θα είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας, μέσω διαδικτύου ή μέσω εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης.
Υπάρχουν διάφορες ενότητες διαθέσιμες που θα σας βοηθήσουν να εξερευνήσετε περεταίρω τον
τομέα της τεχνολογίας. Αυτός ο Ψηφιακός Χάρτης Ευκαιριών (Digital Opportunities Road Map DORM) είναι ένα εργαλείο καθοδήγησης για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό. Η
ανάγκη για αυτό το χάρτη έχει προκύψει από ένα από τα πιο πιεστικά θέματα που αντιμετωπίζει
ο τομέας της τεχνολογίας των πληροφοριών που είναι η παροχή κατάλληλα εκπαιδευμένου
εργατικού δυναμικού. Έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει το έλλειμμα των δεξιοτήτων που
εμφανίζεται στον τομέα της τεχνολογίας εστιάζοντας στις ενδεχόμενες ευκαιρίες της αγοράς,
στην τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα και εμβαθύνοντας στις δεξιότητες που απαιτούνται
για να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες αυτές. Παρακάτω αναφέρονται οι δυνατότητες και οι
δεξιότητες που απαιτούνται για τις 4 κατηγορίες εργασιών. Παρέχονται επίσης πληροφορίες
για μαθήματα που θα σας βοηθήσουν να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες απασχόλησης καθώς και
πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Γραμματεία & ΔιοίκησηΟ γενικός ρόλος της γραμματείας και των διοικητικών ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον
είναι να αποθηκεύουν, να ανακτούν και να συλλέγουν πληροφορίες για την διανομή στα
μέλη του προσωπικού και σε πελάτες, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν την αποτελεσματική
λειτουργία της οργάνωσης

Περιγραφή Εργασίας
♦♦ Απαντήσεις στο τηλέφωνο / screening κλήσεις.
♦♦ •Συνάντηση και χαιρετισμός υποψηφίων και υπαρχόντων πελατών.
♦♦ Έλεγχος υποψηφίων για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες μεταβιβάζονται στο
σωστό μέλος του προσωπικού.
♦♦ Δακτυλογράφηση αναφορών, διοικητική υποστήριξη του διευθύνοντα συμβούλου.
♦♦ Υποστήριξη πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, δραστηριότητες του
μάρκετινγκ κτλ.
♦♦ Παραγγελίες / Διαχείριση φακέλου τιμολογίων.
♦♦ Αρχειοθέτηση, αποστολή fax και εκτυπώσεις.
♦♦ Καφές / τσάι για τους πελάτες – όταν απαιτείται.
♦♦ Υπεύθυνος για το ταμείο (μικρά ποσά) – εξισορρόπιση αποδείξεων.
♦♦ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και λήψη αλληλογραφίας.
♦♦ Παροχή σημείου πρώτης επαφής με την επιχείρηση / Απάντηση σε κλήσεις πελατών
στο χώρο της υποδοχής.
♦♦ Υπεύθυνος για τη διατήρηση του χώρου υποδοχής σε ευπαρουσίαστη κατάσταση.
♦♦ Άνοιγμα, ημερομηνία σφράγισης και ταξινόμηση εισερχόμενης αλληλογραφίας.
♦♦ Κατάθεση αλληλογραφίας και αναφορά στο υλικό της βιβλιοθήκης.
♦♦ Εργασία σε συγκεκριμένα θέματα κάθε φορά ανάλογα με το τι ζητείται από τον
διευθύνοντα σύμβουλο ή τον διευθυντή του προγράμματος.
♦♦ Διατήρηση βάσεων δεδομένων και διαχείριση εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Δεξιότητες και Ρόλοι
♦♦ Λεπτομερής γνώση του Επεξεργαστή Κειμένου -Word Processor / των υπολογιστικών
φύλλων -Excel και των παρουσιάσεων σε PowerPoint.
♦♦ Άριστη επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες.
♦♦ Δυνατότητα διεξαγωγής online έρευνας και συγκέντρωση γραπτών αναφορών.

Ρόλοι:

♦♦ Οργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων.
♦♦ Άσκηση άριστων δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου.
♦♦ Δημιουργία και διατήρηση κατάλληλων συστημάτων αρχειοθέτησης.

Ευκαιρίες/ Δυνατότητες
Εικονική Βοήθεια
♦♦ Ένας εικονικός βοηθός μπορεί να είναι ένας επιχειρηματίας που παρέχει διοικητική
και τεχνική υποστήριξη σε μικρές επιχειρήσεις από το σπίτι. Οι πελάτες εξοικονομούν
χρήματα, χώρο, τρέχοντα κόστη και πρόσθετες χρεώσεις από υπαλλήλους.
♦♦ Η σύγχρονη τεχνολογία κάνει αυτή τη δουλειά αξιόπιστη και οικονομικά εφικτή. Οι
εικονικοί βοηθοί συνήθως δουλεύουν με μικρές ή μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.
♦♦ Γραμματέας ή βοηθός διοίκησης σε μια επιχείρηση ή οργανισμό.
♦♦ Ευκαιρίες απασχόλησης για γραμματείς και διοικητικούς βοηθούς προκύπτουν
σταθερά. Αν και δεν υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη σε αυτό τον τομέα πάντα υπάρχει
ζήτηση για γραμματείς και διοικητικά στελέχη σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.
Υπάρχει η ευκαιρία να αναπτυχθεί ο ρόλος ενός διαχειριστή για την ενσωμάτωση της
ανάπτυξης των ιστοσελίδων, αν ενδιαφέρεστε να απασχοληθείτε στον δημιουργικό
τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών.
♦♦ Οι ευκαιρίες πρέπει να είναι καλύτερες για υποψήφιους με καλή γνώση των εφαρμογών
λογισμικού του υπολογιστή όπως περιγράφεται στον τομέα δεξιοτήτων.

Σχεδιασμός Πολυμέσων
Οι σχεδιαστές πολυμέσων ενσωματώνουν τον ήχο, την κίνηση, τα γραφικά και βίντεο για
παρουσιάσεις με CD και DVD, προγράμματα τηλεόρασης και ιστοσελίδες. Δουλεύουν
για λογαριασμό διαφημιστικών γραφείων, τηλεοπτικούς σταθμούς, εταιρείες ανάπτυξης
ιστοσελίδων και άλλες εταιρείες μέσων ενημέρωσης που αναπτύσσουν παρουσιάσεις
πολυμέσων.
Ο σχεδιαστής στη βιομηχανία πολυμέσων δημιουργεί σχέδια για ιστοσελίδες, προγράμματα
και διαφημίσεις για εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, επιχειρηματικές και άλλες εφαρμογές
των πολυμέσων.

Περιγραφή Εργασίας

♦♦ Οι σχεδιαστές πολυμέσων πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις τρέχουσες γλώσσες
προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (περιλαμβάνονται τα C++, HTML και
Java), υλικό (Macintosh και προιόντα Microsoft) και λογισμικό (που περιλαμβάνει το
Adobe Director, Adobe Dreamwaver, Adobe Flash, Adobe InDesign, Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop, Apple Final Cut Pro, Power Point και Avid).
♦♦ Πρέπει να είναι ικανοί να πραγματοποιούν πολλαπλές εργασίες και να έχουν την
ικανότητα να τηρούν τις προθεσμίες για προγράμματα που μπορεί να τρέχουν
παράλληλα.
♦♦ Στη συνέχεια, πρέπει να διαθέτουν ομαδική συμπεριφορά με άριστες διαπροσωπικές
επικοινωνιακές δεξιότητες.
♦♦ Πρέπει να είναι δημιουργικοί, με αναλυτική σκέψη και να μπορούν να διηγηθούν μια
ιστορία χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία.
♦♦ Για το ρόλο του σχεδιαστή ιστοσελίδων και πολυμέσων πρέπει να εργάζεστε σε μια
δημιουργική ομάδα για να παρέχετε υψηλής ποιότητας flash banners, σχεδιασμό
ιστοσελίδων και HTML e-mails και άλλες ψηφιακές εικόνες. Επίσης, μπορείτε να κάνετε
πρωτότυπες αναπτύξεις στο web.

Δεξιότητες και Ρόλοι
♦♦ Δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες και το υλικό του μάρκετινγκ και να το
μετατρέπουν σε ελκυστική ιστοσελίδα.
♦♦ Σχεδιασμός του περιεχομένου ενός δικτυακού τόπου, προγραμματισμός της δομής,

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

εμφάνιση περιεχομένου του δικτυακού τόπου.
Δημιουργία ή επεξεργασία εικόνων και γραφικών για χρήση στην ιστοσελίδα.
Προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων κωδικοποίησης για τη δημιουργία μιας
ιστοσελίδας. Αυτά περιλαμβάνουν: τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου,
έντυπα και εξειδικευμένα σενάρια.
PHP Web δεξιότητες ανάπτυξης
Eμπειρία με τις εφαρμογές του Facebook / FBML.
Eμπειρία στη δημιουργία HTML e-mails που λειτουργούν σε όλα τα δημοφιλή
προγράμματα e-mail.
Eμπειρία στον τομέα των κινητών.

Ρόλοι:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Κωδικοποίηση ιστοσελίδων με τη βοήθεια του HTML και του λογισμικού σχεδιασμού.
Η απόσπαση σελίδων στο server ολοκληρώνεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.
Αλλαγές στην ιστοσελίδα κατευθυνόμενες από τον πελάτη.
Υποβολή ολοκλήρωσης της ιστοσελίδας σε μηχανές αναζήτησης.

Ευκαιρίες/ Δυνατότητες
♦♦ Eυκαιρίες συνεχίζουν να αναπτύσσονται στο δυναμικό τομέα των επικοινωνιών όσο οι
επιχειρήσεις βασίζονται στη ποιότητα του σχεδιασμού και στην τεχνολογία πολυμέσων
για να μεταφέρουν το μήνυμά τους και να καθιερώσουν την παρουσία της επιχείρησής
τους ή να προωθήσουν την ηλεκτρονική τους επιχείρηση.
♦♦ Οι επιχειρήσεις στρέφονται προς το διαδίκτυο για να βοηθήσουν το λανσάρισμα των
προϊόντων στην αγορά ή να προωθήσουν τις πωλήσεις τους. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει
μεγάλη ανάπτυξη των ιστοσελίδων και του τομέα σχεδιασμού πολυμέσων.
♦♦ Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του να γίνει κανείς σχεδιαστής ιστοσελίδων είναι
η ποικιλία καθηκόντων που αναλαμβάνει σε κάθε έργο καθώς και η ικανοποίηση
ολοκλήρωσης ενός προϊόντος. Ο όγκος της δουλειάς για την οικοδόμηση μιας
ιστοσελίδας είναι μεγάλος και από αυτή την άποψη χρησιμοποιούνται πολλά
προγράμματα για την δημιουργία ιστοσελίδων. Επομένως σαν σχεδιαστής ιστοσελίδων
δεν πραγματοποιείτε ίδιες εργασίες κάθε μέρα. Μπορεί μια ημέρα να εργάζεστε με το
Photoshop, δημιουργώντας λογότυπα και εικόνες και την επόμενη μέρα να εργάζεστε
για τη σύνταξη περιεχομένου ή με το Dreamwaver ή το λογισμικό HTML.

Δίκτυα και Ασφάλεια Δικτύων
Η ασφάλεια των δικτύων αποτελείται από τις διατάξεις και τις πολιτικές που εγκρίθηκαν
από τον διαχειριστή των δικτύων για την πρόληψη, την παρακολούθηση και τη μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τη μη σωστή χρήση, μορφοποίηση ή άρνηση του δικτύου
υπολογιστών ή την προσβασιμότητα του δικτύου.

♦♦ Συντονισμός με τους προμηθευτές και το προσωπικό της εταιρείας για τη διευκόλυνση
των αγορών

Δεξιότητες και Ρόλοι
♦♦ ΒS/MS στην επιστήμη των υπολογιστών ή ισοδύναμη εμπειρία.
♦♦ Εμπειρία σε ρόλο ασφαλείας δικτύου.

Περιγραφή Εργασίας

♦♦ Ισχυρή, μεγάλης κλίμακας λειτουργική γνώση της JunOS και των χαρακτηριστικών
ασφαλείας Cisco IOS.

♦♦ Διάγνωση υλικού και προβλημάτων λογισμικού και αντικατάσταση ελαττωματικών
εξαρτημάτων.
♦♦ Εκτέλεση αντιγράφων ασφαλείας και λειτουργίες επαναφοράς.
♦♦ Διατήρηση και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών
υπολογιστικών περιβαλλόντων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών του υπολογιστή,
του λογισμικού και των εφαρμογών του καθώς και όλες τις συνθέσεις του.
♦♦ Σχεδιασμός, συντονισμός και εφαρμογή μέτρων ασφάλειας δικτύων για την προστασία
των δεδομένων, του λογισμικού και του υλικού.
♦♦ Λειτουργία κονσόλων με σκοπό την παρακολούθηση της απόδοσης των υπολογιστικών
συστημάτων και των δικτύων και συντονισμός στην πρόσβαση του υπολογιστή στο
δίκτυο και στη χρήση του.
♦♦ Εκτέλεση εκκίνησης δικτύου, τερματισμός εργασιών και έλεγχος διατήρησης αρχείων.
♦♦ Σχεδιασμός, διαμόρφωση
♦♦ και δομή του υλικού του υπολογιστή, του λογισμικού δικτύωσης και του λογισμικού
λειτουργικού συστήματος.
♦♦ Προτεινόμενες αλλαγές για τη βελτίωση των συστημάτων και των δικτύων και
προσδιορισμός των απαιτήσεων του υλικού ή του λογισμικού που σχετίζεται με αυτές
τις αλλαγές.
♦♦ Παρακολούθηση απόδοσης του δικτύου για να προσδιοριστούν οι προσαρμογές που
πρέπει να γίνουν.
♦♦ Φόρτωση μαγνητικών ταινιών και δίσκων και εγκατάσταση λογισμικού, χαρτί εκτυπωτή
και φόρμες.
♦♦ Ανάλυση επιδόσεων εξοπλισμού για να προσδιοριστεί η ανάγκη
♦♦ για επισκευή ή αντικατάσταση.
♦♦ Συντήρηση του δικτύου καθώς και συντήρηση και επισκευή του αρχείου.
♦♦ Έρευνα για τις νέες τεχνολογίες και εφαρμογή τους ή πρόταση εφαρμογής τους.

♦♦ Λεπτομερής γνώση του δικτύου με βάση τις επιθέσεις και το μετριασμό τους.
♦♦ Γνώση του δικτύου και σχετικών πρωτοκόλλων (π.χ TCP/IP, JPSEC, routing protocols,
802.1x).
♦♦ Ισχυρές δεξιότητες scripting (π.χ Python/Perl, shell scripting).

Ρόλοι:

♦♦ Βοήθεια στην επιβολή στρατηγικών και διαδικασιών για την ασφάλεια των δικτύων.
♦♦ Εφαρμογή, παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων Juniper firewall filters
και λιστών πρόσβασης Cisco, TACACS+ και άλλων παροχέων υπηρεσιών ασφαλείας
δικτύων.
♦♦ Ανάπτυξη και εφαρμογή δικτύων DOS, στρατηγικές μετριασμού και προσφορά on-call
ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια περιστατικών ασφαλείας.
♦♦ Εκτέλεση αξιολογήσεων ασφάλειας και έλεγχοι

Ευκαιρίες/ Δυνατότητες

♦♦ Οι μεγαλύτεροι εργοδότες στον τομέα δικτύωσης υπολογιστών είναι εταιρείες
τηλεπικοινωνιών, μεγάλες επιχειρήσεις, τοπικές κυβερνήσεις και κολέγια.
♦♦ Διαχειριστές βάσεων δεδομένων, διαχειριστές συστημάτων δικτύων και υπολογιστών,
δίκτυα υποστήριξης help desk, τεχνικό υλικό υπολογιστή, συστήματα δικτύου και
αναλυτές δεδομένων, καθώς και οι ειδικοί επικοινωνίας του υπολογιστή είναι μερικοί
από τους τίτλους θέσεων εργασίας στους οποίους φιλοδοξείτε να σταδιοδρομήσετε.
♦♦ Το προσωπικό των δικτύων μπορεί να απασχοληθεί ως τεχνικοί προσωπικού, αναλυτές
σε κολέγια, και πανεπιστήμια, ενσύρματοι φορείς τηλεπικοινωνιών, στις μεταφορές,
στη βιομηχανία διανομών και σε ποικίλους ρόλους που απαιτούν την προστασία και
διατήρηση λεπτομερών συστημάτων δικτύου.

Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων

λειτουργικού συστήματος LAN/WAN, DNS/WINS/DHCP, πυροσβεστικές λύσεις και για
την εξισορρόπηση του δικτύου..

Οι τεχνικοί υπάλληλοι είναι πολλές φορές γνωστοί ως φορείς help desk, τεχνικοί και
μηχανικοί συντήρησης ή ειδικοί υποστήριξης εφαρμογών.
Το έργο αφορά στην κατανόηση της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων, την
εφαρμογή τεχνικών γνώσεων σχετικά με το υλικό του υπολογιστή ή το λογισμικό.

♦♦ Άριστη γνώση το λιγότερο μιας και μέτρια γνώση το λιγότερο δύο από τα παρακάτω:
NT, W2K, RedHat, Linux, Exchange, SQL,IIS, Proxy, Apache, Squid, SendMail, Clustering,
Site Server, ASP or XML.

Περιγραφή Εργασίας
♦♦ Απάντηση σε ερωτήσεις πελατών μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
♦♦ Επίλυση τεχνικών θεμάτων των πελατών και αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω
έρευνας.
♦♦ Εργασία απευθείας με το προσωπικό με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας, της
μηχανικής, των πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της διοίκησης και την επίλυση πιθανών
προβλημάτων
♦♦ Παροχή εκπαίδευσης ή βοήθειας σε χαμηλόβαθμο προσωπικό.
♦♦ Συμμετοχή στην διαλογή και δοκιμή προϊόντων ,
♦♦ Εγκατάσταση και ρύθμιση του υλικού των λειτουργικών συστημάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών και των εφαρμογών.
♦♦ Παρακολούθηση και διατήρηση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων.
♦♦ Σύστημα αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου και διάγνωση και επίλυσης λαθών στο
υλικό και το λογισμικό.
♦♦ Δοκιμή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών.
♦♦ Διεξαγωγή ηλεκτρικών ελέγχων ασφαλείας για τον εξοπλισμό των υπολογιστών.

Δεξιότητες και Ρόλοι
♦♦ Άριστη γνώση του υλικού του διακομιστή (συμπεριλαμβάνεται SCSI, RAID και I/O
τοπολογία), επιθυμητή πιστοποίηση A+.
♦♦ Άριστη γνώση του υλικού αποθήκευσης (περιλαμβάνει το κανάλι Fibre και ομαδοποίηση).
♦♦ Μέτρια γνώση της δικτύωσης (περιλαμβάνει την τοπολογία WAN, τα περιβάλλοντα

♦♦ Bασικές γνώσεις εργασιών διαχείρισης συστημάτων (Vinca, HPOV, CAUnice, Tivoli, TNG,
Marathon).
♦♦ Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διατήρηση και ενδυνάμωση ικανοτήτων ανάλογα με τις
μελλοντικές τάσεις της τεχνολογίας.
♦♦ Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διατήρηση πολλαπλών κλιμακώσεων με αποτελεσματικό
και έγκαιρη τεκμηρίωση.
♦♦ Εξαιρετική εστίαση στον πελάτη.
♦♦ Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες.

Ευκαιρίες/ Δυνατότητες
♦♦ Στη σύγχρονη εποχή, με την αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας η απαίτηση για την
παροχή τεχνικής υποστήριξης αυξάνεται όλο και περισσότερο. Υπάρχει επίσης μεγάλη
ανάπτυξη σε επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην παροχή τεχνικής υποστήριξης σε
άλλες επιχειρήσεις.
♦♦ Η απασχόληση στον τομέα της πληροφορικής και στις δραστηριότητες υπηρεσιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση. Στην
Ιρλανδία, η απασχόληση σε αυτό τον τομέα έχει αυξηθεί πάνω από 65% από το 2001
μέχρι το 2010 (Forfas, Ετήσια Έρευνα για την Απασχόληση, 2010).

