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Üniversitelerin ilgili lisans veya önlisans bölümlerinden mezun,
Tercihen Microsoft Sertifikalarına (MCP) sahip,
Benzer bir pozisyonda deneyimi bulunan,
Vmware ESXi 6.5 sanallaştırma platformuna hakim,
Veri depolama ürünlerinin kurulumu ve konfigürasyonu konusunda tecrübeli,
On Premise Exchange Server yönetiminde görev almış,
Temel TCP/IP, WAN, LAN network kavramlarına hakim, tercihen CCNA veya CCNP sertifikası olan
Yedekleme altyapıları konusunda bilgi sahibi, tercihen Veeam Backup, Avamar, Recovery Point
uygulamasına hakim,
Sophos Cloud Central gibi bulut tabanlı çalışan antivirüs uygulamalarına hakim,
Sistem performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında deneyimli,
Donanım destek, projelendirme, kurulum ve bakım hizmetlerini sağlayabilecek düzeyde yetkin ve bu
görevlerde aktif olarak bulunmuş,
Microsoft Sunucu hizmetleri konusunda tecrübeli (AD, DNS, WSUS, DHCP, FTP, IIS, vb.)
Cisco, HP, Fortigate ve benzeri network üreticilerinin ürünlerine hakim,,
Routing ve Switching konularında tecrübeli,
Profibus haberleşme şekline hakim
Fiber kablolama konusunda tecrübeli
BT donanımlarının (Pc, Laptop, Ip Phone, Video Konferans, Yazıcı, Projeksiyon, Mobil Cihazlar vs.)
desteğini verebilecek düzeyde hakim,
Bilgisayar donanımları ve MS İşletim Sistemleri konusunda uzman
Hırsız alarm sistemleri hakkında bilgisi olan
Parmak izli-kartlı giriş çıkış sistemleri hakkında bilgisi olan
IP CCTV sistemleri hakkında bilgisi olan
Problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip
Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,
Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış olmak
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Şirket bünyesindeki tüm Windows kullanıcı bilgisayarlarının desteğinin verilmesi,
IT envanterinin takibi,
Sistem ve network yapısının kesintisiz hizmet vermesinin sağlanması, bakımlarının yapılması.
Sistem dahilinde son kullanıcı desteği verilmesi
Sunucuların (HW/SW) ve Active Directory'nin yönetimi
WAN üzerindeki lokasyonlar arası VPN bağlantıların sürekliliği ve otomasyon sistemlerinin devamlılığının
sağlanması
Yönetilebilir switch üzerinde gerektiğinde CLI’dan kod yazabilen
IP CCTV sisteminde NVR üzerine gerektiğinde kamera eklenmesi
Firewall üzerinde IPS’in yakaladığı ataklar hakkında yorum yaparak gerektiğinde kurallarda değişiklik
yapılması
Sunucuların backuplarının yönetimi'nden sorumlu olacak
Alaşehir/Kemaliye de bulunan Enerji Santralinde çalışacak
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