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:

Junior Field Systems Engineers
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταθούν στο τμήμα μηχανικών πεδίου της
τεχνικής διεύθυνσης και θα είναι υπεύθυνοι για την τεχνική υποστήριξη και
την εγκατάσταση συστημάτων.

Προφίλ υποψηφίου





Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται
Δυνατότητα μετακίνησης με ΙΧ αυτοκίνητο ή μηχανή

Εμπειρία σε



Τεχνολογίες Microsoft (Windows OS, Office suite, Office 365)
Εγκατάσταση, υποστήριξη σε PCs, Notebooks και εκτυπωτές

Επιθυμητή εμπειρία σε





Backup solutions (Backup Exec, Veeam)
Antivirus solutions (Symantec, ESET)
Security solutions (Symantec, WatchGuard)
Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα
Προσωπικά χαρακτηριστικά
 Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα,
συνέπεια
 Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες
 Συστάσεις επιθυμητές

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
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

