ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λαμία 9.11.2011

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Αρ. Πρωτ.5329

Τ.Ε.Ι. Λαμίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας σύμφωνα με την υπ αριθ. 570/26.10.2011 απόφαση του Συμβουλίου
προτίθεται να απασχολήσει

με σύμβαση έργου εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με

συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται ως εξής:

ΘΕΣΗ :

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ,
ΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΑΙ

ΤΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο αφορά στην υποχρεωτική παρουσία οχτώ (8) ωρών ημερησίως, για την καθημερινή
υποστήριξη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου, των Διοικητικών Υπαλλήλων και του
Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Ειδικότερα:
Συντήρηση των ιστοσελίδων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και των Παραρτημάτων
του.
Υποστήριξη των εξής δρομολογητών (routers) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και των
Παραρτημάτων:
Κεντρικός δρομολογητής σύνδεσης με το δίκτυο του ΕΔΕΤ.
Δρομολογητής εσωτερικού δικτύου Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
Δρομολογητής σύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαμίας με Παραρτήματα.
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Δρομολογητής σύνδεσης με το δίκτυο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας Παραρτήματος
Καρπενησίου.
Δρομολογητής σύνδεσης με το δίκτυο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας Παραρτήματος
Άμφισσας.
Δρομολογητής ασύρματου δικτύου.
Υποστήριξη του ασύρματου δικτύου στα κτίρια Βιβλιοθήκης, Διοικητηρίου, Σ.Τ.ΕΦ.
και Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
Υποστήριξη και αναβάθμιση του νέου λογισμικού της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.
Υποστήριξη και αναβάθμιση των νέων λογισμικών της Οικονομικής Υπηρεσίας, του
Τμήματος Προσωπικού και του Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών
και Περιουσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
Καθημερινή Υποστήριξη των Διοικητικών Υπαλλήλων και του Επιστημονικού
Προσωπικού.
Εγκατάσταση των νέων εκδόσεων λογισμικού των υπηρεσιών στους παρακάτω
εξυπηρετητές (servers):
Παγκοσμίου Ιστού (World Wide Web).
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail).
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου (webmail).
Μεταφοράς Αρχείων (FTP).
Ονοματολογίας Υπολογιστών (DNS).
Δυναμικής Καταχώρισης ΙΡ Διευθύνσεων (DHCP).
Λογισμικού Ασφαλείας (Firewall).
Καταλόγου Χρηστών (LDAP).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε. ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής, με εμπειρία
στα αντικείμενα του έργου της θέσης, η οποία θα συνεκτιμηθεί.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Η διάρκεια της απασχόλησης στο προς ανάθεση έργο ορίζεται για ένα (1) έτος, από
15.12.2011 – 14.12.2012 ή από την ημερομηνία υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού με
τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρευρίσκεται καθημερινά οχτώ (8) ώρες, όπως
επίσης και να παρευρίσκεται και να συνδράμει σε περιπτώσεις που η παρουσία του θα
θεωρηθεί απαραίτητη και θα ζητηθεί από το Τ.Ε.Ι.

ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο και για το σύνολο του χρόνου απασχόλησης
ορίζεται σε 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σχετικό ιδίως με τα προσόντα που απαιτούνται για την
πλήρωση της θέσης και αποδεικτικά στοιχεία των όσων αναφέρονται σε αυτό.
4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών ( επικυρωμένα).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και
την 30.11.2011 και ώρα 10.00π.μ. στο Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Επίσης είναι δυνατόν να αποσταλούν με courier ή συστημένη επιστολή με την
προϋπόθεση ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών να έχει φτάσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου
του Τ.Ε.Ι. Λαμίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Σε διαφορετική περίπτωση ο φάκελος δεν
θα παραλαμβάνεται.

O Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Στ. Καρκάνης
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