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Ο Όμιλος ΟΤΕ
Ως ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και ένας από τους κορυφαίους
τηλεπικοινωνιακούς Ομίλους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες
επικοινωνίας στους πελάτες μας, συνδέουμε τους ανθρώπους, προσφέρουμε μοναδική ψυχαγωγία και
βοηθούμε τις επιχειρήσεις να μεγαλώσουν.
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, που
εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Ένα περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, δημιουργικότητα και επιβράβευση των υψηλών
επιδόσεων!

Απασχολείσαι ήδη σε εταιρίες του Ομίλου ΟΤΕ και
αισθάνεσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα σου;

Προφίλ Θέσης
Θα έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο στην άριστη εμπειρία που παρέχουμε στους πελάτες μας, γιατί θα
προσφέρεις υψηλού επιπέδου τεχνικές υπηρεσίες για:
 Νέες τηλεφωνικές συνδέσεις και άρση βλαβών (τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών)
 Τη συντήρηση, την ενίσχυση και επέκταση του υπογείου & εναέριου καλωδιακού δικτύου
 Τη συμμετοχή στην κατασκευή και συντήρηση του Η/Μ-Η/Π εξοπλισμού
Επιπλέον θα επιβλέπεις την εκτέλεση δικτυακών εργασιών τηλεπικοινωνιακού δικτύου από αναδόχους
και θα φροντίζεις για την ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης της
τηλεπικοινωνιακής λειτουργίας.

Προφίλ Υποψηφίου
Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος εάν:
 Απασχολείσαι, τουλάχιστον 1 χρόνο, σε οποιαδήποτε εταιρία του Ομίλου ΟΤΕ, μέσω σύμβασης
εξαρτημένης εργασίας ή μέσω τρίτης εταιρίας, συνεργαζόμενης με εταιρία του Ομίλου ΟΤΕ.
 Έχεις πτυχίο ΤΕΙ με κατεύθυνση στις Τηλεπικοινωνίες, την Ηλεκτρολογία, την Ηλεκτρονική ή άλλες
συναφείς ειδικότητες
 Έχεις άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 Έχεις εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
Εάν διαθέτεις:






Πελατοκεντρική προσέγγιση
Ομαδικό πνεύμα
Ευελιξία & προσαρμοστικότητα
Ικανότητα εστίασης στο αποτέλεσμα
Πάθος για την τεχνολογία

Και γνωρίζεις:
 Αγγλικά (Καλή γνώση επιπέδου Β2)
 Υπολογιστές MS Office

Δοκίμασε τις δυνάμεις σου και ανακάλυψε νέες προκλήσεις!
Κάνε αίτηση τώρα!

