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İzmir Alman Okulu Bilgi İşlem Müdürü 

İzmir Alman Okulu için 01.02.2021 tarihi itibari ile elektronik bilgi işlemlerimiz için kalıcı, deneyimli 
(kadın/erkek) müdür arıyoruz.  

Size son derece çekici bir işyeri yeri sunuyoruz: 

• Dinamik bir ortamda ilginç, çeşitli ve karmaşık görevler 

• Cana yakın ve açık, teknik olarak çok iyi eğitilmiş bir ekip 

• Cazip özel hizmetlerle performansa dayalı ödeme 

 

Görevleriniz  

· Elektronik donanım ve yazılım bileşenlerinin kurulumu, kullanıcı yönetimi 

· Merkezi ve merkezi olmayan  IT- Hizmetleri yönetimi 
· Ağ alt yapısının sınıflarda da bakımı ve genişletilmesi  
· Yazıcı yapılandırması ve küçük yazıcı onarımları 
· Veri yedekleme ve geri yükleme 

·  Aktif ağ bileşenlerinin, IP kameraların ve UPS'in denetimi   

·  Teknik sorunlar olması durumunda öğretmenler ve öğrenciler için iletişim 

·  İşbirliği platformlarının tanıtımı ve yönetimi 
· Yazılım lisansları dahil olmak üzere donanım ve yazılım danışmanlığı, planlaması, tedariki ve 

bakımı 
·  Envanter  

 

Profiliniz  

·  Başarıyla tamamlanmış bir IT eğitimi veya IT ortamında uzun süredir devam eden bir etkinlik 

·  Çok iyi ağ bilgisi (TCP / IP, DNS, DHCP, VLAN, yönlendirme) 
·  Mobil cihaz yönetimi hakkında çok iyi bilgi - Apple'a ağırlıklı (Jamf School)  
· İyi donanım bilgisi (QNAP, DrayTek, HP ve UniFi ürünleri) 
·  Microsoft 365 ve Google Workspace hakkında iyi bilgi 
· Windows 10, macOS, iPadOS ve tvOS, WordPress ve HTML işletim sistemleri hakkında 

iyi bilgi 

·  Bağımsız ve çözüm odaklı çalışmanın yanı sıra iletişim becerileri 
·  İyi derecede Almanca bilgisi, sözlü ve yazılı, İngilizce bir avantajdır 
·  Sadakat, kişisel bütünlük ve en üst düzeyde takdir yetkisi 
· Güçlü iletişim becerileri ve kendine güvenen tavırla birlikte çok iyi davranışlar 
· Yapılandırılmış, bağımsız ve vicdanlı çalışma şekli ve yüksek dayanıklılık 

· Esneklik ve zor durumlarda bile kendinden emin, arkadaş canlısı ve kararlı davranma 
becerisi 

İzmir Alman Okulu hakkında  

İzmir Alman Okulu,  kendi anaokulu ve 12. sınıfa kadar dersleri olan yurtdışındaki resmi bir Alman 
okuludur. Ortaokul ve ortaokul niteliklerinin yanı sıra lise öğrencileri için üst seviyeye geçişi 
sunuyoruz.  Üst düzeyde, öğrencilerimiz karma dil eğitim ile IB'de uluslararası kabul görmüş bir üniversite 
giriş yeterliliği elde edebilirler. 

Bizi internet ana sayfamızda ziyaret ediniz:: www.ds-izmir.com 

İlginizi çekebildik mi? 

Lütfen iletişime geçiniz! Ayrıntılı başvuru belgelerinizi bize doğrudan e-posta ile  bewerbung@ds-
izmir.com adresine gönderiniz. İletişim kuracağınız kişi idari ve mali işler yöneticimiz Dilek 
Hanım’dır, kendisine dilek.arif@ds-izmir.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sizlerden haber almak için 
sabırsızlanıyoruz! 


