Η θυγατρική εταιρεία της Cyta, Iris Gateway Satellite Services Ltd, που εξειδικεύεται στον τομέα των
δορυφορικών τηλεπικοινωνιών παρέχοντας υπηρεσίες δορυφορικής αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών
προγραμμάτων και έχει δυναμική παρουσία στη διεθνή αγορά, ζητά να προσλάβει τεχνικούς για τις πιο
κάτω θέσεις, με έδρα το Δορυφορικό Σταθμό Μακάριος στην περιοχή Κακορατζιάς.
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (2 Θέσεις)
Απαιτούμενα Ακαδημαϊκά Προσόντα:


Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ) του Κλάδου Ηλεκτρολογίας ή Full
Technological Certificate του City and Guilds ή ισότιμα ή/και υπέρτερα προσόντα ανώτερης
εκπαίδευσης τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής,
αποδεκτά από την Iris για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης μόνο.



Κατοχή πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων δεν θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Επιπρόσθετα Προσόντα/Πείρα:
Εμπειρία σε κάποια από τα πιο κάτω θέματα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα:




Δορυφορικές επικοινωνίες
Εκπομπή/λήψη ψηφιακών τηλεοπτικών προγραμμάτων
Επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε θέματα Τεχνολογίας και Πληροφορικής π.χ Cisco, Linux,
Microsoft, κλπ.

Κύρια Καθήκοντα:










Λειτουργία και Συντήρηση Δορυφορικού και άλλου Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
Συμμετοχή στις εγκαταστάσεις εξοπλισμού και δορυφορικών κεραιών
Εκτέλεση μετρήσεων, ελέγχων και παράδοση υπηρεσιών
Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
Ενημέρωση αρχείων
Τεχνική υποστήριξη πελατών
Εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης
Αναγνώριση και επίλυση βλαβών και προβλημάτων
Κινητοποίηση για επίλυση βλαβών που επιβάλλεται παρουσία στο χώρο των μηχανημάτων.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (1 Θέση)
Απαιτούμενα Ακαδημαϊκά Προσόντα:


Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ) του Κλάδου Μηχανολογίας ή Full
Technological Certificate του City and Guilds ή ισότιμα ή/και υπέρτερα προσόντα ανώτερης
εκπαίδευσης τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης στον κλάδο της Μηχανολογίας ή της Μηχανικής
με γνώσεις και εμπειρία στα θέματα που αναφέρονται στην πιο κάτω παράγραφο, αποδεκτά
από την Iris για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης μόνο.



Κατοχή πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων δεν θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Επιπρόσθετα Προσόντα/Πείρα:
Εμπειρία σε κάποια από τα πιο κάτω θέματα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα:






Μοτέρ, συστήματα ελέγχου μοτέρ Δορυφορικών κεραιών (gearbox)
Γεννήτριες
UPS
Συστήματα Κλιματισμού
Συστήματα Πυρασφάλειας

Κύρια Καθήκοντα:







Λειτουργία, Συντήρηση και Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 Συντήρηση μεγάλων και μικρών δορυφορικών κεραιών
 Προληπτική Συντήρηση μονάδων κλιματισμού
 Προληπτική συντήρηση γεννητριών
 Προληπτική συντήρηση αντλιών
 Προληπτική συντήρηση από-υγραντήρων (dehydrators)
 Προληπτική συντήρηση UPS
Παρακολούθηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
Χρήση εφαρμογών μέσω Ηλεκτρονικού υπολογιστή για έλεγχο και διαχείριση εξοπλισμού
Κατασκευές για επίλυση προβλημάτων
Επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες για επίλυση προβλημάτων

ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΧΥΟΥΝΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Δεξιότητες και Γνώσεις:





Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, χρήση διαδικτύου κλπ.)
Παρακολούθηση και εφαρμογή τεχνολογικών εξελίξεων
Κάτοχος άδειας οδηγού

Κύριες Ατομικές Ικανότητες:







Ομαδικότητα/Άριστες Διαπροσωπικές Σχέσεις
Ενεργός επιζήτηση μάθησης
Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επίλυση προβλημάτων
Προσοχή στη λεπτομέρεια

Ώρες εργασίας:
Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας με 38 ώρες την εβδομάδα.
Όροι Εργοδότησης:
Διετές (2ετές) συμβόλαιο με προοπτικές ανανέωσης ή μετεξέλιξη σε συμβόλαιο αορίστου χρόνου.
Απολαβές και Ωφελήματα:
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αμοιβών και ωφελημάτων που περιλαμβάνει τα εξής:





Μηνιαίος μισθός €1.350-1.450 αναλόγως προσόντων και πείρας
13ος μισθός
Ταμείο προνοίας
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη







Συμμετοχή στο σχέδιο επιβράβευσης προσωπικού που βασίζεται στα αποτελέσματα της
εταιρείας
Υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο
Μεταφορικό μέσο από τις παραπλήσιες πόλεις
Άλλες παροχές που προσφέρονται στο προσωπικό των θυγατρικών της Cyta
21 μέρες ετήσια άδεια

Προϋποθέσεις:





Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.
Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (αφορά άρρενες
αιτητές μόνο)
Καλή φυσική κατάσταση που να επιτρέπει τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα,
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων αποδεικτικών πιστοποιητικών και τηλεφώνων
επικοινωνίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@irissat.com το αργότερο μέχρι τις 11 Απριλίου
2018. Όλα τα πτυχία θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και
βαθμολογίες.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, και προϋποθέσεις κατά
την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
περαιτέρω αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη στα πλαίσια της
οποίας θα διεξαχθεί και πρακτική εξέταση.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποταθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@irissat.com

