
 

Η XPATIT (eXPerience AT Information Technology) μια σύγχρονη εταιρία 
πληροφορικής η οποία ιδρύθηκε το 2001, με κύρια αντικείμενά της την 
εμπορία και υποστήριξη δικτυακών προϊόντων ενσύρματων και ασύρματων 
καθώς και την παροχή  υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, ζητά να εμπλουτίσει  
άμεσα το δυναμικό της με μηχανικό δικτύων και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Περιγραφή Θέσης: 

Η θέση αναφέρεται: στον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρίας. 

Αρμοδιότητες: 

• Στενή συνεργασία και επικοινωνία με προμηθευτές για επίλυση 
τεχνικών προβλημάτων (π.χ. RMA σε δικτυακά προϊόντα) 

• Pre Sales & After Sales support σε δικτυακά προϊόντα 
• Κατασκευή και Παραμετροποίηση Hotspot.  
• Σχεδιασμος, Κατασκευή και Παραμετροποίηση ενσύρματων δικτύων 
• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση router , firewall και λοιπών 

δικτυακών συσκευών (Routing, VPN, VLAN, QoS κλπ.) 
• Επικοινωνία και Remote support σε πελάτες και εγκαταστάσεις. 
• Onsite support σε εταιρικούς πελάτες της XPATIT  
• Onsite επισκέψεις σε πελάτες για μελέτη, σχεδίαση ή και εγκατάσταση 

έργου. (Εντός και εκτός Αττικής) 
• Εποπτεία μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας. 
• Έλεγχος λειτουργίας προϊόντων / λογισμικού  
• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού 
• Καταγραφή προβλημάτων δημιουργία βάσης γνώσεως (Knowledge 

base, FAQ κλπ)  

 

ΑπαιτήσειςΠροσόντα/Requirements 

• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
• Επιθυμητό πτυχίο Πληροφορικής, ΑΕΙ, Πολυτεχνείου, ΤΕΙ Θετικών 

Επιστημών 
• Άριστη γνώση ενσύρματων δικτύων 
• Άριστη γνώση TCP/IP 
• Άριστη γνώση Mikrotik RouterOS 
• Πολύ καλή γνώση ασύρματων δικτύων (RF) 
• Επιθυμητή γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows, Windows 

Server, Linux. 
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (Γραπτή και Προφορική) 
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
• Ικανότητα διαχείρισης έργων 
• Eπιθυμητή γνώση τεχνολογιών Voice over Ip 



• Με διάθεση έρευνας νέων μεθόδων, πρακτικών, τεχνικών  
• Επικοινωνιακές ικανότητες (Γραπτώς και Προφορικώς) και Ομαδικό 

Πνεύμα 
• Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Αττικής 
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άντρες 

υποψήφιους 
• Δίπλωμα οδήγησης  

Θα εκτιμηθούν γνώσεις Ubiquiti AirOS, Asterisk, Cisco IOS 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων 
των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 

 

Προσφορά/Offer 

• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
• Άριστο περιβάλλον εργασίας 
• Διαρκής εκπαίδευση 
• Εταιρικές Παροχές 

 
Αποστολή βιογραφικών 

Mail: hr@xpatit.gr 

Fax: 211 8000314 

 


