
Ο όμιλος CBS ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους 
Τεχνολογίας,  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
βασικός Systems Integrators της Ελληνικής και Κυπριακής Αγοράς, με παρουσία 
πάνω από 30 χρόνια, αποτελείται από την Cosmos Business Systems AEBE, 
την Cosmos Consulting και την CBS IT Systems (Cyprus) LTD. Αποστολή της 
εταιρείας μας, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων λύσεων σε 
προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών των  Ιδιωτικών 
Επιχειρήσεων και των Δημόσιων Οργανισμών, επενδύοντας σε ανθρώπους και 
γνώση, έναν συνδυασμό που την κάνει ανταγωνιστική και αποτελεσματική. 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. www.cbs.gr, ενδιαφέρεται να 
προσλάβει:  
 

Application user support (health related) 
 
Προφίλ υποψηφίου 
 Τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. Θετικής κατεύθυνσης 

 Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη 

 Εμπειρία στην υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών 

 Εμπειρία σε χρήση έτοιμου λογισμικού 

 Εμπειρία σε παραμετροποίηση έτοιμου λογισμικού 

 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 Εμπειρία σε λογισμικό σχετικό με το χώρο της υγεία θα εκτιμηθεί. π.χ. LIS 

 Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, οργανωτικότητα 

 Δυνατότητα χρήσης ΙΧ αυτοκινήτου / δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδος 
 
 
Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και 
υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε 
αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, 
εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των 
άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας. 
  
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr 
  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
 
Αγαπητοί υποψήφιοι, 
Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, θα αξιολογηθεί από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Cosmos Business Systems και, εάν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό σας προφίλ πληροί τις 
απαιτήσεις της εν λόγω θέσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να προγραμματίσουμε μια 
προσωπική συνέντευξη. 
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Cosmos Business 
Systems υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που θα βρείτε διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:  
Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

https://www.cbs.gr/
mailto:career@cbs.gr
https://www.cbs.gr/sites/default/files/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD%20new.pdf


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ένσταση σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας 
Δεδομένων από την Cosmos Business Systems, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση email: dpo@cbs.gr  
 

 

mailto:dpo@cbs.gr

