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CNC Makine ve Robot Projeleri'nin Arge ve Inovasyon süreçlerinde ekibin bir parçası olmak; kendinize yeni bir 
kariyer yolu çizmek; teknik, yönetsel ve kişisel gelişim olanakları ile sürekli gelişiminizi sağlamak istiyorsanız. 
Aşağıda belirtilen kriterlere uyan siz değerli takım üyelerini; 
Cam İşleme ve Yalıtım Camı İmalat Hatları yapan ve satışının %80’ini ihraç eden, Türkiye de sektör Lideri ve 
Dünyada sayılı firmalar arasında yer alan firmamızda Ar-ge Merkezi Direktörlüğü’ne bağlı görev almak üzere 
davet ediyoruz. 

• Üniversitelerin Elektrik- Elektronik Mühendisi, Mekatronik Mükendisi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisi, 
Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun. 

• Literatür taraması yapabilecek ve teknik doküman hazırlayabilecek seviyede ingilizce bilgisi olan, 

• .Net platformunda proje geliştirebilen , SDK kullanımında tecrübesi olan ,Gömülü Sistem Yazılımları 
Konusunda Bilgili (C, C++, C#, Java vb.) 

• İmage processing konusunda bilgili ve/veya tecrübeli. 

• TERCİHEN 
o PLC, HMI, CNC ve SERVOMOTOR bilgisine sahip, 
o Motor sürücü ve hareket kontrolü konularında tecrubeli 
o Makina Elektrik projelerini okuma ve yorumlama konusunda deneyimli (EPLAN) 
o TIA Portal, Simatic Mng, SCADA, Automation Studio (B&R), Codesys programlama 

konusunda bilgi sahibi 

• Mevcut altyapının geliştirilmesine katkı sağlamak ve ekip kültürü oluşturmak konusunda istekli 

• Fikir değerlendirme, rakip ürün analizi, yapılabilirlik çalışması, maliyet öngörüsü ve hesapları, teknik toplantı 
ve tasarım gözden geçirme süreçlerinde etkin çalışmalar yürütebilecek, 

• ERP sistemi ile çalışma mantığını bilen ve en az bir ERP sisteminde tecrubesi bulunan 

• Etkin iletişim kurabilen ve Ekip yönetimi konusunda tecrübeli. 

• Endüstri4.0 ve MES konularıyla ilgili 

• Tercihen ERP, MES Arayüz yazılımları yapmış, 

- Tercihen 

• Proje Yönetimi konusunda tecrübeli 

• Aktif araç kullanabilen 

• Askerlik hizmetini tamamlamış 

• Sigara kullanmayan 

• Seyehat engeli olmayan 

 

•  

• Proje bazlı, tasarımları yapılarak imal edilen özel makine ve robotların elektrik projelerini çizmek, malzeme 
listelerini çıkarmak, elektrik pano imalatını kontrol etmek, saha kontrollerini yapmak. 

• Projelerde fikirden ürüne kadar gerekli desteği vermek ve inovasyon çalışmalarında aktif rol almak. 

• Otomasyon senaryolarını oluşturmak 

• Sistemlerin PLC ve Motion Programlarını yazmak. 

• Makine ve Robotların, panel ve haberleşme yapılarını kurmak 

• Projelerin Otomasyon çalışmalarının dokümantasyonunu oluşturmak. 

• Revizyon takibi yapmak ve dokümanların güncelliğini sağlamak 

• Proje çıktılarını oluşturmak ve diğer birimler ile paylaşmak  

• Devreye Alma ekibine destek vermek 

• AB yönetmeliklerinin takip edilmesi ve CE ile uyumlu çalışılması. 

• Türkiye ve dünyada ısı cam makinelerinin ve CNC tezgahların gelişiminin takip edilmesi 

ARANAN NİTELİKLER / QUALIFICATIONS 

GÖREV TANIMI / JOB DESCRIPTION 

 



• Tüm görevlerin; firma temel değerleri, firma kuralları ve kalite politikaları ile uyumlu bir şekilde yerine 
getirmek. 

 

Saygılar / Kind Regards 
Alkan Yeşil 
Dijital Dönüşüm Dep. Lideri 
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