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Pozisyon: Junior Yazılım Uzmanı 

TLS lojistik, temel vizyon ve organizasyon yapısını; FMCG, Otomotiv, Enerji, Maden, 

Telekomünikasyon, Sağlık sektörleri başta olmak üzere, ulusal ve çok uluslu dünyanın önde gelen 

marka ve şirketlerinden oluşan müşterilerine, pazarda rekabet avantajı sağlamasına yönelik başarılı 

tedarik zinciri çözümleri üretmek üzerine kurmuştur. 1.000'in üzerinde yetişmiş, enerjik ve uzman 

insan kaynağı ile Dağıtım Hizmetleri, Depolama Hizmetleri, Antrepo Hizmetleri, Özel Proje 

Hizmetleri, Uluslararası Hizmetler ve Demiryolu Hizmetler alanlarında uygulama ve operasyonel 

hizmetler vermektedir.  

TLS'de Ar-Ge  

TLS Lojistik, müşteriler için esneklik ve değer yaratma odaklı yaklaşımını Araştırma-Geliştirme ve 

İnovasyon süreçlerinde de izlemektedir. TLS’de İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri Esneklik, 

Yaratıcılık, Analiz, Stratejik Planlama, İşbirliği, Kalite, Sürekli İyileştirme yetkinliklerini öne 

çıkaran Çokdisiplinli İnsan Kaynağı ile gerçekleştirilmektedir. TLS Lojistik Ar-Ge ekibi endüstriyel 

yıkıcı teknolojik devrim Endüstri 4.0 – Lojistik 4.0 çatısı altında birçok proje geliştiriyor ve 

uyguluyor. Siz de bu takımın bir parçası olmak istemez misiniz? 

Görev Tanımı 

TLS Lojistik'te operasyonel yazılımları, uygulama entegrasyonlarını geliştiren ve dijitalleşme 

sürecini yöneten Ar-Ge / Bilgi Sistemleri bölümünde görevlendirilmek üzere İstanbul Tuzla / Ar-Ge 

Merkezi'nde birlikte çalışacağımız takım arkadaşları arıyoruz. 

 

Yetkinlikler 

 Üniversitelerin Mühendislik (Bilgisayar, Yazılım, Matematik, Bilişim, vb.) bölümlerinden 

mezun yada son sınıf öğrencisi, 

 C#, WCF, Windows Service, Asp.Net MVC, Asp.Net WebForms, PL/SQL, MS SQL, SOAP, 

Rest, GIT, HTML5, XHTML, CSS3, XSLT, Devexpress, Javascript, jQuery, Angular, 

WebAPI, ADO.Net Entity Framework ve ORM teknolojileri ile ilgilenmek isteyen, 

 OOP ve SOLID prensiplerine hâkim, 

 Temel Düzeyde SQL bilgisine Sahip, 

 Tercihen Windows Service, SOAP, Rest, GIT projelerinde yer almış, 

 İyi seviyede İngilizce bilen, 

 Takım çalışmasına yatkın, Araştırmayı ve ekip çalışmasını seven, yaratıcı, analitik düşünme 

becerisi gelişmiş 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 Yazılım geliştirme projelerinde analiz ve planlama çalışmalarında yer almak, 

 Mimari tasarım ve proje planlarına uygun olarak uygulamaları geliştirmek, 

 Veri tabanı tasarımı çalışmalarında bulunmak, 

 Geliştirilen uygulamaların testlerini gerçekleştirmek, 

 Performans ve güvenlik gibi alanlarda yapılabilecek iyileştirmeleri uygulamak, 

 Yeni uygulamaların mevcut yazılımlar ile entegrasyonunu sağlamak, 

 Yayına alınma süreçlerinde yer almak, dokümante etmek, bakım ve desteklerini sağlamak. 


