
 

Υπεύθυνος/η Συστημάτων & Εφαρμογών  

Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop, το Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένας περιβαλλοντικά βιώσιμος, 

διεθνούς εμβέλειας πολιτιστικός, εκπαιδευτικός και ψυχαγωγικός αστικός τόπος, ο 

οποίος περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, της 

Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αποτελεί τη μεγαλύτερη 

μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και μεταβιβάστηκε στο Ελληνικό 

Δημόσιο τον Φεβρουάριο του 2017.  

 
Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. είναι κοινωφελής οργανισμός και έχει ως σκοπό την οργάνωση, 

συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει τον δικό της 

προγραμματισμό πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων, ανοιχτών σε 

όλους και ελεύθερες για το κοινό χάρη σε αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος.  

 
Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών, απαγορεύοντας τις διακρίσεις έναντι 

οποιουδήποτε εργαζομένου ή υποψήφιου για απασχόληση με βάση τη φυλή, το χρώμα, 

τη θρησκεία, την εθνικότητα, την εθνική προέλευση, το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, 

την οικογενειακή κατάσταση, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή οποιαδήποτε άλλη 

κατηγορία που προστατεύεται από το νόμο, και διασφαλίζει δίκαιη αντιμετώπιση όλων 

των υποψηφίων βάσει των προσόντων τους και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο 

νόμος. 

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αναζητά εργαζόμενο, ο οποίος θα ενταχθεί στη Διεύθυνση 

Πληροφοριακών Συστημάτων για να καλύψει τη θέση του/της Υπεύθυνου/νης 

Συστημάτων & Εφαρμογών, η οποία αναφέρεται στον Διευθυντή Πληροφοριακών 

Συστημάτων.  



 

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία των συστημάτων και 

των επιχειρηματικών εφαρμογών της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και θα συμμετέχει στις ομάδες 

εργασίας, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται 

στο ΚΠΙΣΝ. Επίσης, στο πλαίσιο αυτού του ρόλου θα έχει την εποπτεία και την άμεση 

συνεργασία με τους υπεργολάβους της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., σχετικά με τα ζητήματα που 

αφορούν τόσο τα Συστήματα ΤΠΕ, όσο και τις Επιχειρηματικές/Διαδικτυακές 

Εφαρμογές του ΚΠΙΣΝ.  

Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν ακεραιότητα, επαγγελματική ωριμότητα και είναι 

αποφασιστικοί, δυναμικοί και με εστίαση στο αποτέλεσμα. Επιπλέον διαθέτουν ισχυρές 

διαπροσωπικές δεξιότητες και διακρίνονται για την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό 

τους. 

Αρμοδιότητες: 

 Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων Συστημάτων/Εφαρμογών 

ΤΠΕ και αναπτύσσει στρατηγικές για τη βελτίωση ή/και την περαιτέρω 

αξιοποίηση αυτών 

 Εποπτεύει και συνεργάζεται άμεσα με την ομάδα υποστήριξης του ICT Operator 

και τους λοιπούς Υπεργολάβους της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν τα  Συστήματα/Εφαρμογές ΤΠΕ 

 Εισηγείται, σχεδιάζει και προωθεί την ανάπτυξη των υφιστάμενων 

Συστημάτων/Εφαρμογών ΤΠΕ και νέων Υπηρεσιών και Τεχνολογικών λύσεων, σε 

συνεργασία με του Υπεργολάβους της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. 

 Συνεργάζεται στενά με τα επί μέρους τμήματα της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., προκειμένου να 

αναγνωρίζει έγκαιρα τις εξελισσόμενες επιχειρηματικές ανάγκες και να 

προσαρμόζει αναλόγως τα Συστήματα/Εφαρμογές ΤΠΕ 

 Προωθεί και επιβλέπει τη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα και την εφαρμογή 

βέλτιστων πρακτικών κατά την λειτουργία και ανάπτυξη των 

Συστημάτων/Εφαρμογών ΤΠΕ 



 

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

 Πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου 

Μεταπτυχιακό στον τομέα της Πληροφορικής ή των Επικοινωνιών, θα θεωρηθεί 

πρόσθετο προσόν.  

 Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Windows 

και Linux (Red Hat, CentOS) σε μεσαίου μεγέθους και άνω οργανωμένα εταιρικά 

περιβάλλοντα με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις 

 Εμπειρία στην υποστήριξη Web Service Stack (LAMP stack -

Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python - Varnish, HAproxy) 

 Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διαχείριση πλατφορμών εικονικοποίησης 

συστημάτων (VMware) σε μεσαίου μεγέθους και άνω εταιρικά περιβάλλοντα 

 Εμπειρία στη διαχείριση λύσεων και Επιχειρηματικών Εφαρμογών της Microsoft 

(Active Directory, Office 365/Exchange/SharePoint) σε μεσαίου μεγέθους και 

άνω εταιρικά περιβάλλοντα 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Επιθυμητά Προσόντα: 

 Εμπειρία στη διαχείριση εφαρμογών Service Desk 

 Εμπειρία στη διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (MS SQL, Oracle, 

MySQL/MariaDB and PostgreSQL) 

 Εμπειρία στη διαχείριση Διαδικτυακών Εφαρμογών (Drupal/Laravel) 

 Εμπειρία στη διαχείριση λύσεων της IBM (Flex Systems, TSM)  

 Εμπειρία στην εγκατάσταση, διαχείριση και παραμετροποίηση Open Source 

εφαρμογών 

 Εμπειρία στη διαχείριση λύσεων monitoring (Orion Solarwinds, Nagios) 

 Εξοικείωση σε προγραμματισμό BASH, Python, PHP 



 Πρακτική εμπειρία ή/και πιστοποίηση στα πρότυπα ISO9001, ISO 27001, ISO 

20000-1, ITIL v3  

 Πιστοποίηση στα πρότυπα PMI, PRINCE 2 

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

 Η προθεσμία υποβολής είναι στις 3 Μαρτίου 2020, στις 14:00 ώρα Ελλάδας  

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, 

καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση jobs.ict@snfcc.org 

 Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία ανθρώπινου 

δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους και όσες περιληφθούν στη 

βραχεία λίστα. 

 


