
 

 

 

Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri alanında faaliyet gösteren firmamızda görev 

alabilecek “ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERİ” arayışımız bulunmaktadır. 

 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI 

GENEL NİTELİKLER 

 Firmamızın Ümraniye Merkez veya Gebze lokasyonlarında çalışabilecek, 
 Meslek Yüksek Okullarının veya Meslek Liselerinin  Elektronik veya dengi bölümlerinden 

mezun, 
 Ölçü aletleri(multimetre ve osilaskop vs.) kullanma becerisine sahip, 
 Office programlarına temel düzeyde hâkim, 
 Analitik düşünce yapısına sahip ve problem çözme becerisi yüksek, 
 Sistematik çalışma alışkanlığına sahip ve iş süreçlerini takip edebilme yeteneği kuvvetli, 

İŞ TANIMI 

 Planlanan işleri belirtildiği sürede, ürün reçetelerine, talimatlara ve iş akış şemalarına göre 
yapmak ve yapılmasını sağlamak, 

 Reçetede bulunan faaliyetlerin ilgili dokümanlarının bulunabilirliğini sağlamak, 
 Bant sorumlusu bilgisi dâhilinde arıza oranlarının takibi ve sonuçlarının raporlanmasını 

sağlamak, 
 Proses aşamasında uygunsuzluk tespit edilen malzemeler için uygun olmayan çıktının kontrolü 

süreci başlatmak, 
 Proseste kullanılacak yarı mamullerin fiilen bir önceki istasyondan teslim alınması ya da bir 

sonraki istasyona teslim edilmesi, 
 Günlük sayımların yapılması ve kontrol edilmesini sağlamak, yılsonu sayım işlemlerinde aktif 

rol almak,  

ADAY KRİTERLERİ 

 Tecrübe: Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar 

 Eğitim Seviyesi: Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun) 

FİRMA İLETİŞİM BİLGİSİ 

 FİRMA ADRES: ÜMRANİYE/İSTANBUL 

 MAİL: ozgecmis@mavili.com.tr 

 

SADECE OZGECMİS@MAVİLİ.COM.TR VE KARİYER.NET ÜZERİNDEN 

YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERLİ OLACAKTIR. 



 

 

 

Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri alanında faaliyet gösteren firmamızda görev 

alabilecek “GÖMÜLÜ YAZILIM GELİŞTİRME PERSONELİ” arayışımız bulunmaktadır. 

 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI 

GENEL NİTELİKLER 

 Üniversite veya meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun 
 C programlama dilini kullanarak gömülü sistemler için yazılım geliştirmiş veya bu alanda 

kendini geliştirmeye istekli 
 Temel mikro denetleyiciler hakkında bilgi sahibi 
 Teknik literatürü takip edecek seviyede İngilizce bilgisine sahip 
 Araştırmacı kişiliğe sahip ve geliştirme yönünün kuvvetli 
 Takım çalışmasına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı 
 Müşteri ve kalite odaklı çalışmaya yatkın 

İŞ TANIMI 

Tasarım faaliyetlerinde gömülü yazılım tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin ve tasarım 
çıktılarının raporlanması 

ADAY KRİTERLERİ 

 Tecrübe: Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar 

 Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun) 

FİRMA İLETİŞİM BİLGİSİ 

 FİRMA ADRES: ÜMRANİYE/İSTANBUL 

 MAİL: ozgecmis@mavili.com.tr 

 

SADECE OZGECMİS@MAVİLİ.COM.TR VE KARİYER.NET ÜZERİNDEN 

YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERLİ OLACAKTIR. 



 

 

 

Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri alanında faaliyet gösteren firmamızda görev 

alabilecek “YAZILIM DESTEK UZMANI” arayışımız bulunmaktadır. 

 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI 

GENEL NİTELİKLER 
 
 Üniversitelerin tercihen Elektronik, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar Programlama veya ilgili 
bölümlerinden mezun, 
·         Teknik dokümanları okuyabilecek düzeyde İngilizce bilen, 
·         IT bilgisine sahip (PC Donanım, Network, Modem, Access Point, Windows, Ms Office) 
·         Tercihen SQL Veritabanı bilgi ve tecrübesine sahip, 
·         Tercihen temel web teknolojileri konusunda (HTML, CSS, XML)  konularında bilgi sahibi, 
·         Tercihen web servis teknolojiler(SOAP, REST) konusunda bilgi sahibi, 
·         Problem çözme, planlama ve takip yeteneği olan, 
·         İletişim becerileri yüksek, yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip, 
·         Online müdahale ederek destek verebilecek, 
·         Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, 
·         Seyahat engeli olmayan aktif pozitif enerjiye sahip, 
·         En az B sınıfı ehliyete sahip, aktif araç kullanabilecek, 
İŞ TANIMI 
·         Ürün özelliklerinin belirlenmesi için verilen görevleri yerine getirmek, 
·         Yazılım projelerinin girdi şartlarını karşılayacak test formlarını oluşturarak yazılımları test 
etmek ve yayınlanma süreçlerinde görev almak, 
·         Yazılımda karşılaşılan hataları tespit ederek, tekrar etmemesi için gerekli ekipleri çözüm 
konusunda bilgilendirmek, 
·         Ar-ge ve teknik servis ekipleri ile koordineli çalışmak, 
·         Yeni versiyonlarda yapılan revizyon ve eklenen özellikleri kontrol etmek, 
·         Ürünlerle ilgili saha personellerinin ve müşterilerin isteklerinin derlenmesi ve raporlanması 
yoluyla yazılım geliştirme süreçlerini desteklemek, 
·         Ürün, modül ve servislerin kurulum ve uyarlama süreçlerinde görev almak, 
·         Versiyon geçiş süreçlerinde görev almak, 
·         Yazılımların iyileştirilmesi veya otomatize edilmesi için mevcut süreçleri incelemek, 
·         Geliştirmiş olduğumuz yazılımların teknik personele eğitimini vermek ve saha 
personellerimize uzaktan destek hizmetleri vermek, gereklilik halinde sahada yerinde destek 
vermek, 
·         Database özelliklerini kullanarak sorun tespiti yapmak ve çözüm süresini kısaltıcı 
faaliyetlerde bulunmak, 
·         Yazılımlar ile ilgili sahadaki teknik ekiplerden gelen sorunları gidermek, gelen soru ve 
istekleri cevaplamak, gerektiğinde ilgililere yönlendirerek takip etmek, 
·         Geliştirmiş olduğumuz yazılımlar ile entegre çalışan yazılımların versiyon uyumluluklarını 
kontrol etmek, yeni versiyonlar ile yazılımların testlerini gerçekleştirmek, 

ADAY KRİTERLERİ 

 Tecrübe: Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar 

 Eğitim Seviyesi: Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun) 

FİRMA İLETİŞİM BİLGİSİ 



 FİRMA ADRES: ÜMRANİYE/İSTANBUL 

 MAİL: ozgecmis@mavili.com.tr 

 

SADECE OZGECMİS@MAVİLİ.COM.TR VE KARİYER.NET ÜZERİNDEN 

YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERLİ OLACAKTIR. 



 

 

 

Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri alanında faaliyet gösteren firmamızda görev 

alabilecek “YAZILIM-GELİŞTİRME UZMANI” arayışımız bulunmaktadır. 

 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI 

 Üniversitelerin bilgisayar teknolojileri ve programlama ile ilgili bölümlerinden mezun 
 Teknik literatürü takip edecek seviyede İngilizce bilgisine sahip 
 Yazılım terminolojisine ve algoritma tabanlı çalışmaya hâkim 
 Yürütülen projelerin tasarım, geliştirme ve test aşamalarında çalışmaya hevesli 
 ASP.NET WebForms, ASP.NET MVC, HTML, CSS, JavaScr”ipt gibi web teknolojileri 

konusunda deneyimli 
 MS SQL ve ORM araçları hakkında bilgi sahibi 
 DevExpress kütüphanesi ile çalışabilecek 
 Tercihen Logo Tiger ve Logo CRM gibi ticari yazılımlarla bütünleşmiş çalışan uygulamalar 

geliştirme konusunda bilgi sahibi 
 Tercihen WinForms ile uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi 
 OOP tasarım ve modelleme konusunda deneyimli 
 Araştırmacı kişiliğe sahip ve geliştirme yönü kuvvetli 
 Analitik düşünce yapısına sahip ve problem çözme becerisinin yüksek 
 Sistematik çalışma alışkanlığına sahip ve iş süreçlerini takip edebilme yeteneği kuvvetli 
 Müşteri ve kalite odaklı çalışmaya yatkın 
 Erkek adaylar için tercihen askerlikle ilişkisi olmayan 

ADAY KRİTERLERİ 

 Tecrübe: 1 - 5 yıl tecrübeli adaylar 

 Askerlik Durumu: Yapıldı, Muaf 

 Eğitim Seviyesi: Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun) 

FİRMA İLETİŞİM BİLGİSİ 

 FİRMA ADRES: ÜMRANİYE/İSTANBUL 

 MAİL: ozgecmis@mavili.com.tr 

 

SADECE OZGECMİS@MAVİLİ.COM.TR VE KARİYER.NET ÜZERİNDEN 

YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERLİ OLACAKTIR. 

 



 

 

 

Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri alanında faaliyet gösteren firmamızda görev 

alabilecek “AR-GE GÖMÜLÜ YAZILIM TASARIM MÜHENDİSİ” arayışımız 

bulunmaktadır. 

 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI 

GENEL NİTELİKLER 

 Üniversitelerin Elektronik, Fizik Mühendisliği veya dengi bölümlerinden mezun 
 C programlama dilini kullanarak gömülü sistemler üzerinde yazılım geliştirmiş 
 Temel mikro denetleyiciler hakkında bilgi sahibi 
 Gömülü sistemler için çevre donanım birimleri (giriş/çıkış kontrolü, LCD işlemleri, opamp, ADC) 

ile çalışmış 
 Temel haberleşme protokollerinden (RS232, IIC, CAN, SPI) en az ikisiyle ilgili çalışmış 
 Yazılım terminolojisine ve algoritma tabanlı çalışmaya hâkim 
 Teknik literatürü takip edecek seviyede İngilizce bilgisine sahip 
 Araştırmacı kişiliğe sahip ve geliştirme yönü kuvvetli 
 Takım çalışmasına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı 
 Müşteri ve kalite odaklı çalışmaya yatkın. 
 Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin olmayan 

İŞ TANIMI 

Tasarım faaliyetlerinde gömülü yazılım tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin ve tasarım 
çıktılarının raporlanması 

ADAY KRİTERLERİ 

 Tecrübe: En az 3 yıl tecrübeli, 

 Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun) 

FİRMA İLETİŞİM BİLGİSİ 

 FİRMA ADRES: ÜMRANİYE/İSTANBUL 

 MAİL: ozgecmis@mavili.com.tr 

 

SADECE OZGECMİS@MAVİLİ.COM.TR VE KARİYER.NET ÜZERİNDEN 

YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERLİ OLACAKTIR. 



 

 

 

Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri alanında faaliyet gösteren firmamızda görev 

alabilecek “DONANIM TASARIM MÜHENDİSİ” arayışımız bulunmaktadır. 

 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI 

 Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

bölümlerinden mezun 

 Elektronik donanım geliştirme konusunda en az 2 yıl tecrübeli, 

 Altium Designer’ı ve en az bir SPICE tabanlı simülasyon programını kullanabilen, 

 Dijital ve Analog devre tasarımı yaparak bu devrelerin hatalarını ayıklayabilecek, 

 Multimetre, Sinyal Jeneratörü, DC Elektronik Yük vb. test ekipmanlarını kullanabilen, 

 Osiloskop ile hata ayıklama ve analiz yapabilecek, 

 Düşük güçle çalışan devrelerin tasarımında tecrübeli, 

 Daha önce güç elektroniği topolojilerinden Buck, Boost ve Flyback’den en az biriyle tasarım 

yapmış, 

 Mikroişlemci ve mikrodenetleyici tabanlı sayısal devre tasarımı yapabilecek, 

 Tercihen optik sensörler, termistörler, gaz algılama sensörleri gibi sensörlerle daha önce tasarım 

yapmış, 

 Tercihen I2C, SPI, RS-232, RS-485, CAN haberleşme protokollerinin olduğu bir donanım tasarımı 

yapmış, 

 Tercihen EMI/EMC test prosedürlerini bilen ve EMI/EMC test sistemleri hakkında bilgi sahibi 

olmak, 

 Teknik literatürü takip edebilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olması, 

 Araştırmacı kişiliğe sahip ve geliştirme yönünün kuvvetli olması, 

 Takım çalışmasına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı olması, 

ADAY KRİTERLERİ 

 Tecrübe: 2 - 5 yıl arası 

 Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun) 

FİRMA İLETİŞİM BİLGİSİ 

 FİRMA ADRES: ÜMRANİYE/İSTANBUL 

 MAİL: ozgecmis@mavili.com.tr 

 

SADECE OZGECMİS@MAVİLİ.COM.TR VE KARİYER.NET ÜZERİNDEN 

YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERLİ OLACAKTIR. 



 

 

 

Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri alanında faaliyet gösteren firmamızda görev 

alabilecek “SATIN ALMA PERSONELİ” arayışımız bulunmaktadır. 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI 

GENEL NİTELİKLER  

 Üniversite, Meslek Yüksek Okul ve Meslek Liselerinin  Muhasebe, Dış Ticaret, 

İşletme  programlarından mezun (tercihen liselerin muhasebe, finansman vb.. 

Bölümlerinden mezun) 

 İyi seviyede MS Office uygulamalarına hakim, 

 Tercihen Logo Tiger programı kullanabilen, 

 Tercihen literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip, 
 Analitik düşünce ve sistematik çalışma alışkanlığına sahip, inisiyatif alabilen  

İŞİN TANIMI 

 Elektronik hammadde, üretim ve diğer girdilerin satın alma siparişlerini oluşturmak; 

bu amaçla uygun tedarikçilerden teklif istemek, teklifleri değerlendirmek ve müzakere 

etmek 

  Bölümlerden gelen satın alma taleplerini kontrol ederek siparişlerini gerçekleştirmek 

 Ticari malların stok seviyelerini raporlayarak takip etmek; gerektiğinde talep ve 

sipariş oluşturmak 

 Sipariş edilen malzemelerin teslim tarihlerini takip etmek; gecikme ve temin 

edilememe gibi durumlarda gereken aksiyonları almak 

 Satın alma faturalarını işlemek, kontrol etmek; uyumsuzluk durumunda tedarikçi ile 

iletişime geçerek gereken aksiyonları almak 

 İthalatı yapılacak malzemelerin ödeme takibi ile hazır olduğunda nakliye ve gümrük 

işlemlerinin organizasyonunu yapmak. 

 Uçuş, konaklama ve vize talepleri için gerekli verileri toplayarak faaliyetleri 

gerçekleştirmek. 

  Tedarikçilerle ilgili gerekli dokümantasyonu hazırlamak 

ADAY KRİTERLERİ 

 Tecrübe: Tecrübeli / Tecrübesiz 

 Askerlik Durumu: Yapıldı, Muaf 

 Eğitim Seviyesi: Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun) 

FİRMA İLETİŞİM BİLGİSİ 

 FİRMA ADRES: ÜMRANİYE/İSTANBUL 

 MAİL: ozgecmis@mavili.com.tr 

SADECE OZGECMİS@MAVİLİ.COM.TR VE KARİYER.NET ÜZERİNDEN 

YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERLİ OLACAKTIR. 



 

 

 

Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri alanında faaliyet gösteren firmamızda görev 

alabilecek “SMD DİZGİ OPERATÖRÜ” arayışımız bulunmaktadır. 

 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI 

GENEL NİTELİKLER 

 Tercihen Endüstri Meslek Liselerinin veya Meslek Yüksek Okullarının Elektrik/Elektronik, 
Endüstriyel Otomasyon, Makine vb. bölümlerinden mezun 

 SMD dizgi konusunda deneyimli 
 Tercihen Elektronik kart, cihaz üretimi ve hassas montaj konusunda deneyimli 
 Tercihen elektronik malzemeler ve test konusunda bilgi sahibi 
 Analitik düşünebilme yeteneğine sahip ve çözüm odaklı 
 Ekip çalışmasına uyumlu 

İŞ TANIMI 

 Planlanan işleri belirtildiği sürede, ürün reçetelerine, talimatlara ve iş akış şemalarına göre 
yapmak ve yapılmasını sağlamak 

 Reçetede bulunan faaliyetlerin ilgili dokümanlarının bulunabilirliğini sağlamak 
 Dizgi hattında PCB dizilmeye başlamadan önce malzeme/program kontrolünü yapmak 
 Makinede dizilen ilk kartın test amaçlı toplanmasını ve test edilmesini sağlamak 
 Makineleri talimatlara uygun şekilde kullanmak 
  Proses aşamasında uygunsuzluk tespit edilen malzemeler için uygun olmayan çıktının 

kontrolü süreci başlatmak 

ADAY KRİTERLERİ 

 Tecrübe: 1 - 6 yıl tecrübeli adaylar 

 Eğitim Seviyesi: Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun) 

FİRMA İLETİŞİM BİLGİSİ 

 FİRMA ADRES: ÜMRANİYE/İSTANBUL 

 MAİL: ozgecmis@mavili.com.tr 

 

SADECE OZGECMİS@MAVİLİ.COM.TR VE KARİYER.NET ÜZERİNDEN 

YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERLİ OLACAKTIR. 



 

 

 

Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri alanında faaliyet gösteren firmamızda görev 

alabilecek “TEST MÜHENDİSİ” arayışımız bulunmaktadır. 

 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI 

GENEL NİTELİKLER 

 Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektrik Elektronik, Fizik Mühendisliği ya da 

ilgili teknik öğretmenlik bölümlerinden mezun, Fizik veya Meslek Yüksekokullarının 

ilgili bölümlerinden mezun  

 Ölçü aletleri (multimetre, osiloskop vs.) kullanma becerisine sahip, 

 Elektronik cihaz testleri konusunda çalışmış, 

 Elektronik malzemelerle çalışmış, testleri konusunda bilgi sahibi, 

 EMC testleri konusunda bilgi sahibi ve/veya öğrenmeye istekli, 

 Office programlarına hâkim, 

 İş takip yeteneği güçlü, sorumluluk sahibi, 

 Analitik düşünebilme yeteneğine sahip ve çözüm odaklı,  

İŞ TANIMI 

 Ürünün standartlara ve test senaryolarına uygun olarak test faaliyetlerini yapmak, 

sonuçları raporlamak, 

 Testleri ilgili projenin zaman planına uygun olarak tamamlamak, 

 Laboratuvarda mevcut olan cihazların kalibrasyon ve doğrulama faaliyetlerini 

yapmak, yaptırmak, 

 Test kuruluşları ile beraber test faaliyetlerini gerçekleştirip sonuçları raporlamak, 

 Ürün standartlarını öğrenmek ve test senaryolarında uygulamak, 

 Elektronik komponentlerin girdi kalite kontrol faaliyetlerini ve uygunluk testlerini 

yapmak. 

ADAY KRİTERLERİ 

 Tecrübe: 1-5 yıl arası 

 Eğitim Seviyesi: Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun) 

FİRMA İLETİŞİM BİLGİSİ 

 FİRMA ADRES: ÜMRANİYE/İSTANBUL 

 MAİL: ozgecmis@mavili.com.tr 

 

SADECE OZGECMİS@MAVİLİ.COM.TR VE KARİYER.NET ÜZERİNDEN 

YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERLİ OLACAKTIR. 



 

 

 

Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri alanında faaliyet gösteren firmamızda görev 

alabilecek “ÜRÜN BELGELENDİRME UZMANI” arayışımız bulunmaktadır. 

 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI 

GENEL NİTELİKLER 

 Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Öğretmenliği, Fizik Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun, 

 MS Office programlarına iyi derecede hâkim, 
 Ürün dokümantasyonu ile aktif olarak çalışabilecek, 
 Ürün belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev alabilecek, 
 Tercihen elektronik üretim yapan firmalarda tecrübeli, 
 Tercihen iyi seviyede İngilizce bilen, 
 Takım çalışmasına uyumlu ve sorumluluk sahibi, 
 Birden fazla departman arasında koordinasyonu sağlayabilecek, 
 Sonuç ve müşteri odaklı, 

İŞ TANIMI 

 Firmamızın üretimi olan Yangın ve Gaz Algılama Sistemlerinin üretim ve belgelendirme 
faaliyetlerinde çalışabilecek 

 Prezantasyon, katalog, kullanma kılavuzu hazırlama ve takibi yapılarak sonuç odaklı çalışma 
yapılması 

 Ürünlerin belgelendirme sürecine hazırlanması ve takibi 
 Ürün standartları ile aktif çalışabilecek 
 Ürün testlerinin yaptırılması ve eğitimlerin verilmesi 

ADAY KRİTERLERİ 

 Tecrübe: Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar 

 Eğitim Seviyesi: Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun) 

FİRMA İLETİŞİM BİLGİSİ 

 FİRMA ADRES: ÜMRANİYE/İSTANBUL 

 MAİL: ozgecmis@mavili.com.tr 

 

SADECE OZGECMİS@MAVİLİ.COM.TR VE KARİYER.NET ÜZERİNDEN 

YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERLİ OLACAKTIR. 
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