Περίγραµµα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική ∆ιεύθυνση:
Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού και Συστηµάτων
∆ιεύθυνση:
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τµήµα:
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Προϊστάµενος του Τµήµατος Ηλεκτρονικής
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
∆ιακυβέρνησης
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης:

Υπάλληλος Υποστήριξης ∆ιαδικτυακής
Πύλης ∆ήµου Θεσσαλονίκης και Σελίδων
στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης

Κλάδος / Ειδικότητα:
Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη
θέση εργασίας)
1. ∆ιαχείριση της ∆ιαδικτυακής Πύλης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
2. ∆ιαχείριση των πιστοποιηµένων χρηστών της ∆ιαδικτυακής Πύλης του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης.
3. Ανάπτυξη νέων σελίδων στη ∆ιαδικτυακή πύλη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
4. ∆ιαχείριση των σελίδων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης.
Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που
απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)
Εκπαίδευση:
Απόφοιτος ∆Ε µε εξειδίκευση στο Web Desing και την ανάπτυξη Web εφαρµογών (πτυχίο
∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού ΙΕΚ)
Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε τµήµατος ή σχολής ΑΕΙ –ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών
της αλλοδαπής στην Πληροφορική.
Βασικές γνώσεις:
Άριστη γνώση των λειτουργικών συστηµάτων Windows XP, Windows 7
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Γνώση συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου Joomla, Wordpress, Drupal.
∆υνατότητα Desing: Photoshop, Flash, CSS, HTML5, Dreamweaver
∆ιαχείριση βάσεων δεδοµένων MySQL, SQL Server
∆ιαχείριση Oracle Portal.
Γνώση στη σύνταξη και επεξεργασία έρευνας ικανοποίησης, ερωτηµατολογίου κοκ
Γνώσεις προγραµµατισµού και ανάλυσης
∆εξιότητες / Ικανότητες:
Επικοινωνία, Εργασία σε οµάδες
Αναλυτική σκέψη, ∆ηµιουργικότητα
∆ιαχείριση χρόνου
Ξένες γλώσσες:
Αγγλικά
Εµπειρία:
Εµπειρία σε συναφές αντικείµενο στον ιδιωτικό ή το δηµόσιο τοµέα
Εµπειρία στην προβολή µέσω κοινωνικών δικτύων εκδηλώσεων, δράσεων κτλ.
Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους
Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος:
Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης:
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