Genel Müdür – Ref (GM-01)
İş tanımı
Genel Müdür, tesisin düzgün yürütülmesini sağlamak, birinci sınıf imalat hizmetleri sunmak, Ortak Kullanım Tesisinin
sunacağı hizmetlerin pazarlanmasını sağlamak, personel gelişimini sağlamak, bütçe kontrolü sağlamak ve Ortak
Kullanım Tesisinin sürdürülebilirliğini sağlamaktan sorumlu olacaktır.

Yeterlilik ve Beceriler;




Mühendislik, idari Bilimler veya Ekonomi alanında lisans derecesi, bahsi geçen derecenin olmaması durumunda
mobilya alanında 10 yıllık deneyim.
Yazılı ve sözlü alanda iyi derecede İngilizce bilmek tercih sebebidir.
Bilgisayar okuryazarlığı (MS Office)

Genel Mesleki Deneyim;





Minimum 10 yıllık mesleki deneyim
Tercihen mobilya sektöründe yönetim ve pazarlama deneyimi,
Ekip liderlik anlayış, maliyet hesabı, raporlama ve müşteri ilişkileri,
Yönetici ya da Genel Müdür olarak geçmiş çalışma deneyimi tercih sebebi olacaktır

Özel Mesleki Deneyim;




Mobilya sektöründe, tercihen yöneticilik pozisyonlarında deneyim
Mobilya sektöründe sağlam teknik bilgi ve tecrübe
Hatay bölgesinde önceki çalışma deneyimi, güçlü bir tercih sebebi olacaktır

Muhasebeci – Ref (Mhs-01)
İş Tanımı
Ortak Kullanım Tesisi’nin hesaplarının düzgün şekilde tutulmasından sorumludur. Bu bağlamda, genel girişler, bilanço
tabloları, hesap defterleri, vergi konularında raporlama ve öneri yönetimi, bütçeler ve tahmin ve planlama günlük işleri
arasında yer alır.
Nitelikler & Özellikler;






Muhasebe, ekonomi, iş idaresi, işletme lisans diploması.
Finans ve/veya Finansal Raporlama alanında Yüksek Lisans yapmış olmak tercih sebebi kabul edilecektir.
İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi tercih sebebi kabul kabul edilecektir.
Serbest Muhasebecilik ve Finans belgesi tercih sebebi kabul edilecektir.
Bilgisayar bilgisi (MS Office)

Genel Profesyonel Deneyim;




En az 3 yıllık iş deneyimi
Türk Muhasebe Sistemi ya da ERP Sistemi deneyimi
Vergi, bütçe ve tahmin ve planlama konuları hakkında bilgi sahibi olmak.

Özel Profesyonel Deneyim;






Ticari muhasebe ve finansal yönetim konularında 1 yıldan fazla deneyim.
Bordro işleme ve personel yönetimi bilgisi.
Tedarik planlarının hazırlanması ve uygulanması bilgisi.
Muhasebecilik deneyimi büyük bir avantaj kabul edilecektir.
Hatay bölgesinde çalışmış olmak büyük bir tercih sebebi kabul edilecektir.

Teknik Şef – Ref (TS-01)
İş Tanımı
Teknik Şef, üretim süreçlerinin planlanmasından, koordinasyonundan ve kontrolünden sorumludur. Bu pozisyon, malların
etkin şekilde üretilmesini ve doğru maliyetle doğru miktarda üretimin yapılmasını sağlar. Teknik Şef aynı zamanda insan
ve malzeme kaynağından ve güvenlik talimatlarına uyulmasını sağlamaktan da sorumludur.
Nitelikler & Özellikler;




Mühendislik lisans diploması. Bu diplomanın olmaması durumunda üretim sektöründe teknik müdür olarak 10
yıllık deneyim.
İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi tercih sebebi kabul edilecektir.
Bilgisayar bilgisi (MS Office)

Genel Profesyonel Deneyim;




En az 7 yıllık iş deneyimi
Çalışan ve operatörlerin yönetimi deneyimi
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini iyi derecede bilmek ve ürün/hizmet kalitesi hakkında bilgi sahibi olmak.

Özel Profesyonel Deneyim;






Mobilya üretim sektöründe en az 5 yıllık deneyim.
Üretim planlama ve yönetimi konusunda ileri seviyede bilgi
Maliyet analizini çok iyi bilmek
Ürün standartlarını izlemek ve kalite kontrol programlarını uygulamak
Hatay bölgesinde çalışmış olmak büyük bir tercih sebebi kabul edilecektir.

Ticaret Müdürü – Ref: (TM-01)
İş Tanımı; Ticaret Müdürü Ortak Kullanım Tesisi’nin ihtiyaçlarını gözetir, günlük işleri yapar, şirket ilişkilerini idare eder
ve iş fırsatlarını belirler. Ticaret Müdürü müşteriler veya iş ortakları ile sürekli iletişim ve müzakere halindedir. Bu rol,
piyasa takibi ve satış sonrası hizmetlerden sorumludur. Ticaret Müdürü, Ortak Kullanım Tesisi’nin prosedür, standart ve
politikalarının stratejik olarak yayılması, korunması ya da gelişmesi için sürekli olarak çalışır.

Nitelikler & Özellikler;



Finans, muhasebe, ya da banka yönetimi alanlarında lisans diploması.
Bilgisayar bilgisi (MS Office)

Genel Profesyonel Deneyim;




En az 3 yıllık iş deneyimi
Müşteri ilişkileri deneyimi ve müşterilerin ihtiyaçlarını anlayabilme becerisi
Sözleşmesel ve ticari süreçleri iyi bilmek

Özel Profesyonel Deneyim;





Ürünlerin teknik özellikleri ve siparişlerin fiyatlandırılması konularında en az 1 yıllık deneyim
Müşteri emirlerinin üretimi için gereken malzemenin stok seviyesini kontrol etme deneyimi
Risk değerlendirmesi, karlılık ve sözleşmesel konularını iyi bilmek
Hatay bölgesinde çalışmış olmak büyük bir tercih sebebi kabul edilecektir.

IT Uzmanı – Ref (IT-01)
İş Tanımı; IT uzmanı Ortak Kullanım Tesisinin bilgisayar sistemleri ve ağlarını gözetir ve bakımını yapar. Bilgisayar
sistemlerini kurar ve konfigüre eder, donanım ve yazılım hatalarını tespit eder ve teknik problemlerini ve uygulama
problemlerini telefonda ya da yüzyüze çözer.
Nitelikler & Özellikler;




Bilgi Yönetimi Sistemleri, Bilgisayar, Bilgi Teknolojileri ya da bunlara benzer bir alanda lisans diploması
İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi avantaj kabul edilecektir.
Bilgisayar bilgisi (MS Office)

Genel Profesyonel Deneyim;




En az 7 yıllık iş deneyimi
Ağ donanım ve yazılım sistemleri deneyimi
PC’ler ve çevresel IT cihazları hakkında ileri seviyede bilgi

Özel Profesyonel Deneyim;






Bilgisayar sistemleri ve ağlarının gözetimi ve bakımı konularında en az 5 yıllık deneyim.
Genel sunucu donanım ve yazılımlarının yönetimi hakkında ileri seviyede bilgi
ERP yazılımını iyi bilmek
Bilgisayar donanımlarının gözetimi ve bakımına ilişkin deneyim
Hatay bölgesinde çalışmış olmak büyük bir tercih sebebi kabul edilecektir.

Ofis Asistanı – Ref: (OA-01)
İş Tanımı; Öncelikle Genel Müdüre, ikinci olarak diğer yönetici personele ofis asistanlığı yapar. Ofisin etkin şekilde
yönetimi için idari destek vermekten sorumlu olacak, Genel Müdür ve çalışanları organizasyon ve iletişime ilişkin çeşitli
görevlerde destekleyecektir.
Nitelikler & Özellikler;




Tercihen herhangi bir alanda lisans diploması
İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi avantaj kabul edilecektir.
Bilgisayar bilgisi (MS Office)

Genel Profesyonel Deneyim;



En az 1 yıllık iş deneyimi
İyi iletişim ve müşteri ilişkileri becerisi

Özel Profesyonel Deneyim;





Mükemmel zaman yönetimi becerisi ve çoklu iş yapabilme ve iş önceliklendirebilme kabiliyeti
Detaylara özen göstermek ve problem çözme becerisi
Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerisi
Güçlü organizasyon ve planlama becerisi

Planlama ve Teknik Satış Sorumlusu – Ref: (PTS-01)
İş Tanımı;Planlama ve Teknik Satış Sorumlusu sipariş onayından önce müşteri taleplerinin analiz, planlama ve
koordinasyonundan sorumludur. Bu pozisyon aynı zamanda özellikle teknik konularda proaktif şekilde pazarlama ve
satış faaliyetlerine deste vermekten de sorumludur.
Nitelikler & Özellikler;




Tercihen Mühendislik lisans diploması ya da en azından meslek lisesi diploması
İyi iletişim ve müşteri ilişkileri becerisi
Bilgisayar bilgisi (MS Office)

Genel Profesyonel Deneyim;



En az 4 yıllık iş deneyimi
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini iyi derecede bilmek

Özel Profesyonel Deneyim;





Mobilya üretim sektöründe ve CNC ekipmanlarında en az 1 yıllık deneyim.
Üretim planlama ve stok yönetimi konusunda iyi derecede bilgi
Ürünlerin teknik özelliklerini belirlemede ileri derecede bilgi
Hatay bölgesinde çalışmış olmak büyük bir avantaj kabul edilecektir.

İnternet ve Sosyal Medya İçerik Yöneticisi (İSM-01)
İş Tanımı: Mobilya Marka ve Ortak Kullanım Tesisinin İnternet sitelerinin sosyal medya faaliyetlerinin geliştirilmesi ve
tamamlanmasında öncü rol almak.
Nitelikler & Özellikler;




Tercihen Üniversite mezunu
İyi iletişim ve müşteri ilişkileri becerisi
Bilgisayar bilgisi (MS Office)

Genel Profesyonel Deneyim;






İnternet içeriği ve sosyal medya yönetiminde en az 3 yıl tecrübe.
Güçlü metin ve hikaye yazma yeteneği, okuma ve düzenleme yetenekleri.
İletişim ve kampanya yönetimi konularında en az 2 yıl deneyimli.
İnternet sayfası sistemleri, sosyal medya araçları ve teknikleri ile ileri raporlama sistemleri konularında teknik
bilgi sahibi.

CNC CAD/CAM Operatörü (Usta) – Ref: (CNC-01)
İş Tanımı: Usta CNC CAD/CAM Operatörü müşteri siparişlerinin ürün tasarımlarına dönüştürülmesinden, CNC
makinalarının G-code’larının üretilmesi ve kodların ilgili CAD,CAM yazılımları kullanarak makinalara yüklenmesinden
sorumludur. Bu pozisyon ayrıca CNC makine operatörleri ve yardımcı CNC CAD/CAM operatörlerini de kapsayan ilgili
personelin operasyonel verimlilik ve etkinliklerini geliştirmesini sağlayan eğitimlerinden de sorumludur.
Nitelikler & Özellikler;








Meslek Yüksek Okulu, Meslek Lisesi mezunu veya Mesleki Eğitim alan,
Tercihen Makine Kalıp, CNC bölümü mezunu,
CNC konusunda en az 5 yıl tecrübeli olan,
CAD/CAM programlarından en az bir tanesini çok iyi bilen
Temel ölçüm cihazlarını kullanabilen,
MS Office programlarını kullanabilen,
Ekip çalışmasına yatkın, dikkatli, çalışkan ve özverili,

CNC CAD/CAM Operatörü (Yardımcı) - Ref: (YCNC-01)
İş Tanımı: Yardımcı CNC CAD/CAM Operatörü müşteri siparişlerinin ürün tasarımlarına dönüştürülmesinden, CNC
makinalarının G-code’larının üretilmesi ve kodların ilgili CAD, CAM yazılımları kullanarak makinalara yüklenmesinden
sorumludur.
Nitelikler & Özellikler;








Meslek Yüksek Okulu, Meslek Lisesi mezunu veya Mesleki Eğitim alan,
Tercihen Makine Kalıp, CNC bölümü mezunu,
CNC konusunda en az 1 yıl tecrübeli olan,
CAD/CAM programlarından en az bir tanesini çok iyi bilen
Temel ölçüm cihazlarını kullanabilen,
MS Office programlarını kullanabilen,
Ekip çalışmasına yatkın, dikkatli, çalışkan ve özverili,

Makina Operatörleri – Ref: (MA-01)
İş Tanımı: Genel operasyon prensipleri ile uyumlu olarak;sorumluluğu altındaki makinaları etkin ve verimli kullanır, iş
düzenine sadık kalır,parçaları teknik özelliklerde belirtildiği gibi uygun işler.
Nitelikler & Özellikler;








İş makinelerinin kullanımında en az 3 yıllık tecrübeli,
Hatay'da ikamet eden,
Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
İşinde titiz, dikkatli ve sabırlı çalışabilecek,
İş Makinesi Operatörü ehliyeti olan,
En az 3 yıllık kullanım sertifikası olan

İşçi (Vasıfsız işçiler) – Ref: (İŞ-01)
İş Tanımı: İşçi (vasıfsız) teknik amir tarafından kendisine verilen görevi etkin ve verimli olarak yerine getirir.


Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmamıza üretimde çalışacak, Hatay’da ikamet eden bay vasıfsız işçiler
alınacaktır.

Forklift Operatörü – Ref: (FO-01)
İş Tanımı: Forklift operatörü, ham madde ve tamamlanmış ürünlerin taşınması, yerleştirilmesi, yer değiştirilmesi,
istiflenmesi ve sayılması için forklift kullanımından sorumludur. Operatör aracın güvenli ve verimli şekilde kullanımından
sorumludur ve ayrıca sipariş dolum ve kontrol görevlerinin yerine getirilmesi istenebilir.
Nitelikler & Özellikler;








İlköğretim veya Lise mezunu,
En az 2 yıllık tecrübeye sahip,
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Forklift Operatörlüğü Sertifikasına sahip olan,
Ağır sanayide çalışmaya engel bir sağlık problemi olmayan,
Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
Askerliğini yapmış (Erkek adaylar için),
Hatay’de ikamet eden veya edebilecek olan.

