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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση για διαχειριστή συστημάτων (SysAdmin) στον Οργανισμό Ανοιχτών 

Τεχνολογιών

Ο μη κερδοσκοπικός  Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) ενδιαφέρεται να προσλάβει

συνεργάτη για τη θέση: διαχειριστή συστημάτων (SysAdmin), μερικής απασχόλησης.

 Αρμοδιότητες:

• Διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής της ΕΕΛ/ΛΑΚ (Virtual & Physical Linux servers) 

• Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων( services και setup των servers με χρήση Ansible) 

• Monitoring των servers και των υπηρεσιών 

• Συντήρηση και επικαιροποίηση τεκμηρίωσης(documentation) για όλες τις υπηρεσίες 

• Συντήρηση βάσεων δεδομένων 

• Διαχείριση και ανάπτυξη εξειδικευμένου περιεχομένου σε θέματα devops 

• Συνεργασία και υποστήριξη κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών 

• Εκπροσώπηση της ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

Απαιτούμενα Προσόντα

• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 

• Debian GNU/Linux System Administration 

• Καλή γνώση Git( gitlab & github ) 

• Εμπειρία σε Configuration Management Systems (κατά προτίμηση Ansible) 

• Apache, Nginx Web Server Administration 

• Postfix, Dovecot Mail Server Administration 

• MySQL, PostgreSQL Administration 

• Shell Scripting (Intermediate level) 

• WordPress Deployment & Administration 

• Mediawiki Deployment & Administration 

• Εμπειρία με τη διαχείριση WordPress Multisite installations 

• Moodle Deployment & Administration 

                                        

https://eellak.ellak.gr/i-eteria-eleftherou-logismikoulogismikou-anichtou-kodikaeellak/


• Redmine Deployment & Administration 

• Python/Ruby/Php apllication Deployment & Administration (including virtual enviroments) 

• GUnicorn 

• Passenger 

• PhpFpm 

• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 

• Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας 

Επιθυμητά Προσόντα

• Python/Ruby/Perl ProgrammingΕμπειρία με το Sibboleth federated SSO 

• LDAP Administration 

• Bacula backup service 

• Εμπειρία σε monitoring tools (Icinga, monit, munin) 

• ELK για διαχείριση των logs 

• PHP Programming (Junior-Intermediate level) 

• CKAN/DKAN Deploymet & Administration 

Απαιτείται καθημερινή 4ώρη παρουσία στα γραφεία της ΕΕΛΛΑΚ.  

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα βιογραφικά τους στο admin AT eellak DΟΤ

gr  έως  τις  3  Ιουνίου  2018.   Τα  βιογραφικά  να  ακολουθούν  το  πρότυπο  europass:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose.

________________________________________________________

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  36

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

έχει  ως κύριο  στόχο  να  συμβάλλει  στην  ανοιχτότητα  και  ειδικότερα στην  προώθηση και  ανάπτυξη  των

Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και

των  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  του  δημόσιου  τομέα  και  των

επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα,  ενώ  παράλληλα  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα

διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών

Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ είναι  τα πιο  πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και  Ερευνητικά Κέντρα,  ενώ για την

υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία

και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου

Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data
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Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-

do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr
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