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İLAN TARİHİ: 09.01.2020  
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FİRMA  

İSİM: EKOTEN TEKSTİL 

ÜLKE/ŞEHİR/SEMT: İZMİR / TORBALI 

SEKTÖR: TEKSTİL 

PERSONEL İHTİYACI 

POZİSYON: ÜRETİM YÜRÜTME SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ 

PERSONEL SAYISI: 1 

POZİSYON İLE İLGİLİ BİLGİ:  

 Üretim verilerinin merkezi bir veri tabanında yönetilmesi ve saklanması, üretim sahasının veri haritasının çıkarılması ve veri 

toplanma sistemlerinin entegre edilmesi 

 Üretim hattındaki tüm evrak işlerinin dijitalleştirilmesinin sağlanması ve evrak süreçlerinin minimuma indirilmesi 

 Üretim hattı süreç haritalarının hazırlanması ve söz konusu süreçlerin yazılım platformları üzerinden yönetiminin sağlanması  

 Üretim izleme ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması 

 İş emirlerinin dijital alt yapıda ERP sistemi ile entegre bir şekilde yürütülmesi 

 Gerekli durumlarda üretim hattı içindeki gerekli ve uygun süreçler için akıllı yazılımların geliştirilmesi ve entegrasyon sürecinin 

yönetilmesi  

 Planlama süreçlerini ile ilgili planlama yazılımlarının geliştirilmesi ve entegrasyon sürecinin sağlanması 

 Veri madenciliği araçları ile akıllı karar destek sistemlerinin oluşturulması ve yürütülmesi 

 Verimlilik izleme modüllerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi 

 İlgili raporlamaların belirlenen periyotlarda hazırlanması ve sunulması  

ARANAN PERSONEL NİTELİKLERİ 

EĞİTİM: Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Lisans ya da Yüksek Lisans derecesi ile mezun olan 

İŞ TECRÜBESİ: En az  1 yıl deneyimli ya da yeni mezun  

ASKERLİK DURUMU: - 

GENEL NİTELİKLER:  

 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun 

 İyi düzeyde İngilizce bilen 

 C# dilinde uygulama geliştirebilen, .NET framework konusunda bilgi sahibi 

 SQL Server veri tabanı tasarlama, oluşturma ve yönetme bilgisine sahip 

 T-SQL, ASP.Net, MUC, WCF ve Entity Framework teknolojilerinde bilgi sahibi 

 Tercihen Devexpress yazılım arası kullanmış ve mobil programlama konusunda deneyimli 

 Başarı odaklı, ekip çalışmasına yatkın, planlı ve çözüm odaklı 

 İletişim yeterliliği yüksek, analitik düşünce yapısına dahip, detaylara önem veren ve yeniliklere açık 

 İzmir’de ikamet eden/edebilecek olan 

İLETİŞİM 

ULAŞILACAK KİŞİ: Damla Sarıoğlu  

GÖREVİ: İnsan Kaynakları Uzmanı  

E-POSTA: damla.sarioglu@suntekstil.com.tr  

TELEFON: 0232 850 60 00 / Dahili: 6299     ADRES: Yedi Eylül Mah. Celal Umur Cad. No: 6/A 35860 Torbalı / İzmir 
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