
 

Η hellas online, μέλος του ομίλου Intracom Holdings, είναι ένας από τους σημαντικότερους 
και ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και internet στην 
Ελλάδα. Έχοντας το μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών μετά τον ΟΤΕ, παρέχει ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου 
μεγέθους και μεγάλους οργανισμούς.  
Η hellas online με την ευκαιρία επέκτασης των δραστηριοτήτων της, αναζητά προσωπικό για 
να καλύψει την παρακάτω θέση: 

Network Provisioning Development Engineer  

Κωδικός: NPDEUNIPI 03-13 

Αρμοδιότητες:    
 
Ο κάτοχος της θέσης, ανήκει στη Διεύθυνση Information Technology και 
συγκεκριμένα στο Τμήμα Mediation Support Systems. Οι αρμοδιότητές του 
περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο λειτουργικότητας 
ειδικών εσωτερικών (custom) εφαρμογών και συμμετέχει σε όλο τον κύκλο της 
ανάπτυξης εφαρμογών, με εξειδίκευση στη διασύνδεση συστημάτων (integration) 
και στη δικτυακή ενεργοποίηση υπηρεσιών (network provisioning). Αναλαμβάνει 
ενεργό ρόλο στο low level design (lld) και στην ορθότητα του παραδοτέου για τα 
συστήματα ευθύνης της ομάδας. 

Απαραίτητα Προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο. 

 Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών ή ανάπτυξης λογισμικού. 

 Άριστη γνώση προγραμματισμού Python. 

 Άριστη γνώση Web Services and XML. 

 Άριστη γνώση Unix shell scripting. 

 Εμπειρία εργασίας σε λειτουργικά συστήματα βασισμένα σε Unix. 

 Γνώση σε MySQL ή/και σε Oracle SQL. 

 Άριστη γνώση Αγγλικών. 

Επιθυμητά Προσόντα: 

 Γνώση Service Oriented Architecture (SOA). 
 Γνώση σε Business Process Execution Language (BPEL). 
 Εμπειρία σε εφαρμογές τηλεπικοινωνιακών οργανισμών (Operation Support 

Systems / Business Support Systems). 
 Εμπειρία σε Web Sphere Process Server ή BEA. 

Παροχές: 

 Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
 Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα.  
 Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. 



 Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις. 
 Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με τον κωδικό της 
θέσης στο: kmichopoulos@hol.net ή με Fax στο: 213 0005230. 
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