
Çocuk Programı Proje Asistanı 

Türk Kızılayı 

İlana Başvuru Yap
 

 

 
 

Sektör 
: Sivil Toplum Kuruluşu 

Pozisyon 
: Çocuk Programı Proje Asistanı 

 

İş Tanımı 

Program ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere ' Çocuk Programı Proje Asistanı ' arayışımız bulunmaktadır. 

 Toplum Merkezinde gerçekleştirilen çocuk ve gençlere yönelik programların yürütülmesini ve Toplum Merkezi 
Yöneticisine raporlanmasını sağlar, 

 Toplum Merkezinde gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulan çocuk ve gençlik programlarını belirler, söz konusu 
programların gerçekleştirilmesine ilişkin odak grup toplantıları ve aile ve kurum - kuruluş ziyaretleri 
gerçekleştirir,  

 Çocuk ve genç faydalanıcıların Toplum Merkezine kayıtlarını yapar.  Hizmet alan faydalanıcıların listelerinin 
düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar ve devam takibini gerçekleştirir, 

 Toplum Merkezi faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirir, analizler yapar, 

 Yürütülen çalışmalarla ilgili “Çocuk Koruma Programı Koordinatörü ile işbirliği yapar,  

 Faaliyetleri toplum merkezi yöneticisine raporlar, 

 Program kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, eğitim ve seminerlerin içerik geliştirme, kontrol ve takibini 
yapar,   

 Hizmet alan faydalanıcıların durumlarını gençlik çalışanları ile koordinasyonlu olarak düzenli takip eder. Vaka 
durumlarında psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve vaka çalışanına bilgi verir, 

 Toplum merkezinde gerçekleştirilecek projeler için yeni fikirler geliştirerek, uygulanması için merkez 
yöneticisine sunar, 

 Toplum merkezi yöneticisinin vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

 

Aranan Nitelikler 

 Program geliştirme tecrübesi olan, program geliştirme konusunda yaratıcı olan ya da fikirleri bu konuda açık 
olan, 

 Esnek ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,  

 Tercihen üniversitelerin eğitim  , sosyal bilimler, iktisadi-idari bilimler fakültelerinden ve en az lisans 
mezunu, 

 İngilizce veya  Arapça  iyi derecede bilen, 

 Proje yönetimi konularında deneyim sahibi,  

 Çocuk hakları konusunda ulusal ve uluslararası mevzuatla ilgili bilgi sahibi 

 Analiz, yorumlama ve raporlama kabiliyeti bulunan, 

 Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip, 

 İş takip, sonuçlandırma ve sorumluluk alma becerisine sahip, 

 Takım çalışmasına yatkın,  

 İletişim ve temsil becerisi yüksek, 

 Microsoft Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen, 

 Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,  

 Minimum 1 yıl iş deneyimi olan,  

 Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan, 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli, 

 
Yayın Tarihi : 15.11.2016 

Şehir / Ülke : İstanbul, Kilis 
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Koruma Programı (Asistanı) 

Türk Kızılayı 

İlana Başvuru Yap
 

 

 

 

Sektör 

: Sivil Toplum Kuruluşu 

Pozisyon 

: Koruma Programı (Asistanı) 

 
İş Tanımı 

Program ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere ' Koruma Programı (Asistanı)' arayışımız bulunmaktadır. 

 Toplum Merkezi’nin faaliyet yürüttüğü bölgede yaşayan geçici koruma altındaki çocuk, kadın, engelli ve diğer 

incinebilir durumda olan ihtiyaç sahibi Suriyeliler ile ev sahibi halkın, çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik, 

refakatsiz çocuk, cinsiyet temelli şiddet, vb. sorunlarına yönelik strateji ve müdahale planları geliştirmekle, 

koruyucu önleyici sosyal hizmet çalışmaları ve yönlendirme hizmetleri gerçekleştirmek, 

 Kamu kuruluşları, STK ve sektör temsilcileri ile işbirlikleri geliştirmek,  

 Koruma Programı faaliyetlerini toplum merkezi psikososyal program ekibi ile eşgüdüm içinde yürütmek,  

 Kapasite geliştirmeye yönelik iş geliştirmek ve takibini yapmak,   

 Sorumlu olunan faaliyetleri bütçe ve zaman planı dahilinde uygulanması konusunda destek sağlamak,  

 Düzenli raporlama yapmak,  

 Toplum Merkezi Yöneticisi'nin diğer çalışmalarına destek olmak.    

 
Aranan Nitelikler 

 Tercihen üniversitelerin sosyal bilimler, iktisadi-idari bilimler ve eğitim fakültelerinden lisans mezunu, 

 İngilizce veya Arapça iyi derecede bilen, 

 Proje yazımı, bütçe planlaması veya proje yönetimi konularında deneyim sahibi, 

 Analiz, yorumlama ve raporlama kabiliyeti bulunan, 

 Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip, 

 İş takip, sonuçlandırma ve sorumluluk alma becerisine sahip, 

 Takım çalışmasına yatkın, 

 İletişim ve temsil becerisi yüksek, 

 Microsoft Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen, 

 Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek, 

 Minimum 1 yıl iş deneyimi olan, 

 Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan, 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli. 

 
Yayın Tarihi : 15.11.2016 

Şehir / Ülke : Ankara, Bursa, Kilis, Konya, Şanlıurfa 
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Grafiker 

Türk Kızılayı 

İlana Başvuru Yap
 

 

 

 

Sektör 

: Sivil Toplum Kuruluşu 

Pozisyon 

: Grafiker 

 
İş Tanımı 

Program ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere 'Grafiker' arayışımız bulunmaktadır. 

 

•Yönetici ve İletişim Sorumluları ile birlikte çalışarak görsel iletişim faaliyetlerini yürütmek, 

•Yürütülen projelere ilişkin tasarımlar yapmak (infografik, rapor, broşür, afiş, bülten, logo vb.) 

•Gerektiğinde Web Sitesi güncellemek, 

•Projelere ilişkin basit kısa videolar hazırlamak, 

•Sosyal medya hesapları ve Web sitesi için tasarımlar üretmek 

 
Aranan Nitelikler 

•Titiz ve sorumluluk sahibi, 

•En az 2 yıl deneyimli, 

•Aktif Araç Kullanabilen, 

•Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, 

•Seyahat engeli bulunmayan, 

•Tercihen İngilizce bilen,  

•Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl 

tecilli. 

 
Yayın Tarihi : 15.11.2016 

Şehir / Ülke : Ankara 
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Estetisyen 

Türk Kızılayı 

İlana Başvuru Yap
 

 

 

 

Sektör 

: Sağlık 

Pozisyon 

: Estetisyen 

 
İş Tanımı 

Hastanemizde görevlendirilmek üzere 'Estetisyen' arayışımız bulunmaktadır. 

  

 Estetik Biriminde Çalışmış Özellikle El Ve Ayak Bakımı konusunda bilgi sahibi olması 

 
Aranan Nitelikler 

 Konusu ile ilgili MEB onaylı diploma programından mezun, 

 Zayıflama, lazer epilasyon, cilt bakımı uygulamalarında deneyimli, 

 Hasta memnuniyetine önem veren,  

 İnsan ilişkileri ve iletişimi kuvvetli, 

 Güler yüzlü ve uyumlu çalışabilen, 

 Çözüm odaklı ve analitik düşünebilen. 

 
Yayın Tarihi : 15.11.2016 

Şehir / Ülke : Kayseri 
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Koruma Programı Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu) 

Türk Kızılayı 

İlana Başvuru Yap
 

 

 

 

Sektör 

: Sivil Toplum Kuruluşu 

Pozisyon 

: Koruma Programı Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu) 

 
İş Tanımı 

Program ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere 'Koruma Programı Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu)' 

arayışımız bulunmaktadır. 

 

 Türk Kızılayı Toplum Merkezleri aracılığı ile yürütülen Koruma Programı'nın süpervize etmek, 

 Koruma Programı faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgede yaşayan geçici koruma altındaki çocuk, kadın, engelli ve 

diğer incinebilir durumda olan ihtiyaç sahibi Suriyeliler ile ev sahibi halkın, ihmal, istismar, çocuk işçiliği, 

erken yaşta evlilik, refakatsiz çocuk, cinsiyet temelli şiddet, vb. sorunlarına yönelik strateji ve müdahale 

planları geliştirmek 

 Vaka takibi, işbirliklerinin geliştirilmesi, yönlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak, 

 Koruyucu önleyici psikososyal çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 İncinebilir grulara yönelik ailenin güçlendirilmesi ve sosyal destek sistemleri geliştirilmesi konularında 

çalışmaların başlatılmasını ve takibini sağlamak, 

 Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği kurulmasını sağlamak, 

 Düzenli saha ziyaretleri ile izleme, değerlendirme ve rapolama yapmak,  

 Koruma konusu ile ilgili konularda materyal geliştirmek, 

 Toplantı ve etkinliklerin organizasyonu yapmak, 

 Yönetici tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.  

 
Aranan Nitelikler 

 Üniversitelerin 4 yıllık sosyal hizmet, psikoloji fakültelerinden mezun olmak, 

 En az 1 yıl koruma alanında iş deneyimi olan, 

 Psikolog için Klinik Psikoloji Alanında Uzmanlaşmış olmak, 

 İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip (Arapça bilmesi tercih sebebidir.) 

 Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Çocuk Koruma, Vaka Yönetimi, Halk Sağlığı konularına hakim,  

 İzleme, Değerledirme ve Raporlama yapabilen,  

 İletişimi güçlü, 

 Seyahat engeli olmayan,  

 Ekip çalışmasına uygun 

 
Yayın Tarihi : 15.11.2016 

Şehir / Ülke : Ankara 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization?response_type=code&client_id=77qa3bi7to2z80&redirect_uri=http://basvuru.kizilaykariyer.com/uyelik/linkedin.karsilama.aspx&state=R6615B007AFE079F4682610225A19D95CEF1B9A53
https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization?response_type=code&client_id=77qa3bi7to2z80&redirect_uri=http://basvuru.kizilaykariyer.com/uyelik/linkedin.karsilama.aspx&state=R6615B007AFE079F4682610225A19D95CEF1B9A53


Çocuk ve Gençlik Program Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu) 

Türk Kızılayı 

İlana Başvuru Yap
 

 

 

 

Sektör 

: Sivil Toplum Kuruluşu 

Pozisyon 

: Çocuk ve Gençlik Program Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu) 

 
İş Tanımı 

Program ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere 'Çocuk ve Gençlik Program Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu)' 

arayışımız bulunmaktadır. 

 

 Suriyeli çocuk ve gençlerin psikososyal gelişimlerine destek olacak program ve faaliyetleri planlamak,  

 İhmal istismar akran zorbalığı marjinalleşme gibi konulara yönelik koruyucu önleyici faaliyetler geliştirmek 

 Çocuk ve gençlerin kendilerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayan kurs, etkinlik, seminer, gezi organize 

etmek 

 Çocuk ve gençleri kendilerini ilgilendiren kararlara katılımlarını sağlamaya yönelik mekanizmalarını 

oluşturmak  

 Sorumlu olunan faaliyetleri bütçe ve zaman planı dahilinde uygulanması konusunda destek sağlamak,  

 Düzenli raporlama yapmak. 

 
Aranan Nitelikler 

 Üniversitelerin 4 yıllık sosyal bilimler, eğitim fakülteleri, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi 

bölümlerinden mezun olmak, 

 En az 1 yıl benzer alanda iş deneyimi olan, 

 İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip (Arapça bilmesi tercih sebebidir.) 

 Çocuk gelişimi ve sorunlarına hakim 

 İzleme, Değerledirme ve Raporlama yapabilen,  

 İletişimi güçlü, 

 Seyahat engeli olmayan, 

 Ekip çalışmasına uygun. 

 
Yayın Tarihi : 15.11.2016 

Şehir / Ülke : Ankara 
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Geçim Kaynağını Geliştirme Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu) 

Türk Kızılayı 

İlana Başvuru Yap
 

 

 

 

Sektör 

: Sivil Toplum Kuruluşu 

Pozisyon 

: Geçim Kaynağını Geliştirme Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu) 

 
İş Tanımı 

Program ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere 'Geçim Kaynağını Geliştirme Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu)' 

arayışımız bulunmaktadır. 

 

 Proje kapsamında Toplum Merkezleri tarafından yürütülen Geçim Kaynağını Geliştirme ve Uyum Programına 

yönelik strateji geliştirmek, Toplum Merkezlerindeki ilgili Asistanları süpervize etmek,  iş ve zaman planını 

hazırlamalarını sağlamak,  plan doğrultusunda takibini yapmak,  

 Geçim kaynağını geliştirmeye yönelik saha araştırmalarının yapılmasını  ve buna uygun faaliyetler 

geliştirilmesini sağlamak, 

 Toplum katılımını sağlamak, 

 Yerel halk ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin uyumu kapsamında proje ve faaliyetlerin geliştirilmesini 

sağlamak 

 Toplum merkezinin bulunduğu şehirlerde geçim kaynaklarını geliştirme ve uyum kapsamında çalışan diğer 

kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilmesini sağlamak, toplumun ihtiyaçlarını ve verilen hizmetleri takip 

etmek,  

 Sorumlu olunan faaliyetleri bütçe ve zaman planı dahilinde uygulanması konusunda destek sağlamak,  

 Düzenli raporlama yapmak. 

 
Aranan Nitelikler 

 Üniversitelerin 4 yıllık sosyal bilimler, eğitim fakülteleri, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi 

bölümlerinden mezun olmak, 

 En az 1 yıl benzer alanda iş deneyimi olan, 

 İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip (Arapça bilmesi tercih sebebidir.) 

 Çocuk gelişimi ve sorunlarına hakim 

 İzleme, Değerledirme ve Raporlama yapabilen,  

 İletişimi güçlü, 

 Seyahat engeli olmayan, 

 Ekip çalışmasına uygun. 

 
Yayın Tarihi : 15.11.2016 

Şehir / Ülke : Ankara 
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İlk Yardım Eğitimcisi 

Türk Kızılayı 

İlana Başvuru Yap
 

 

 

 

Sektör 

: Eğitim 

Pozisyon 

: İlk Yardım Eğitimcisi 

 
İş Tanımı 

Müdürlüğümüzde görevlendirilmek üzere 'İlk Yardım Eğitimcisi' arayışımız bulunmaktadır. 

 Eğitim programları düzenlemek, 

 Konusuyla ilgili eğitim materyalleri üretmek ve kurum adına yayınlanmasını sağlamak, 

 Konusuyla ilgili kişi resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

 Diğer disiplin elemanları ve çalışanlarla ekip ruhu içinde çalışmak, 

 Hizmetin etkinliğinin arttırılmasına, yaygınlaştırılmasına yönelik projeler hazırlayarak bağlı bulunduğu 

yöneticisinin onayına sunmak, 

 İlgili Bakanlık, resmi kuruluşları, Üniversite ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde çalışmak, 

 İlk yardımla ilgili politika ve stratejileri belirlemek, proje geliştirmek, 

 Her düzeyde ilk yardım programı geliştirmek ve uygulamak, materyal geliştirmek, 

 İlk yardım eğitim merkezlerinin izlem ve değerlendirmesini yapmak ve gerekli raporları hazırlamak, 

 İlk yardım gönüllük faaliyetlerini geliştirmek, 

 Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi 

yapmak, 

 Birim Yöneticisi veya Müdürü tarafından mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak. 

 
Aranan Nitelikler 

 Sağlık alanında en az Yüksekokul mezunu, 

 İlk Yardım Eğitimcisi ve/veya İlk Yardım Eğitimci Eğitmeni sertifikasına sahip, 

 Alanında en az 6 ay deneyimli, 

 MS Office Programlarını kullanabilen, 

 İletişim gücü yüksek, 

 İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın, 

 Proje geliştirme ve raporlama yapabilen, 

 Tercihen İngilizce veya Arapça dillerinden en az birini bilmek, 

 Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, 

 B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen, 

 Yurt içi ve Yurt dışı seyahat engeli olmayan, 

 Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli. 

 
Yayın Tarihi : 15.11.2016 

Şehir / Ülke : Ankara 

 

 

 

https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization?response_type=code&client_id=77qa3bi7to2z80&redirect_uri=http://basvuru.kizilaykariyer.com/uyelik/linkedin.karsilama.aspx&state=R6615B007AFE079F4682610225A19D95CEF1B9A53
https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization?response_type=code&client_id=77qa3bi7to2z80&redirect_uri=http://basvuru.kizilaykariyer.com/uyelik/linkedin.karsilama.aspx&state=R6615B007AFE079F4682610225A19D95CEF1B9A53


Mesul Müdür (İlk Yardım Eğitimcisi) (Dilovası) 

Türk Kızılayı 

İlana Başvuru Yap
 

 

 

 

Sektör 

: Sivil Toplum Kuruluşu 

Pozisyon 

: Mesul Müdür (İlk Yardım Eğitimcisi) 

Referans Kodu 

: Dilovası 

 
İş Tanımı 

Program/Projelerimizde görevlendirilmek üzere 'Mesul Müdür (İlk Yardım Eğitimcisi)' arayışımız bulunmaktadır. 

 
Aranan Nitelikler 

 En az Ön Lisans mezunu (Sağlıkla ilgili bir bölüm), 

 İlk Yardım Eğitimcisi sertifika sahibi, 

 Takip, Yönetsel becerileri olan,  

 İletişimi güçlü, 

 Temsil yeteneği güçlü, 

 Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli. 

 
Yayın Tarihi : 15.11.2016 

Şehir / Ülke : İstanbul 
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Doktor 

Türk Kızılayı 

İlana Başvuru Yap
 

 

 

 

Sektör 

: Sağlık 

Pozisyon 

: Doktor 

 
İş Tanımı 

Kızılay Kan Bağış merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 'Doktor' arayışımız bulunmaktadır. 

 Türk Kızılayı Misyon ve vizyonu doğrultusunda kan alacak hastalara güvenli kanın sağlanması için, kan bağışçısı seçimini çağın, bilimin ve tıbbın gereklerine uygun olarak gerçekleştirmek, 

 Kan bağışçısı seçimini yaparken kanı bağışlayacak kişinin sağlık koşullarını (kan basıncı,nabız,beden ısısı vb.) tıbbın gereklerine uygun olarak değerlendirerek, kişinin kan bağışı işleminden dolayı 

karşılaşabileceği riskleri en aza indirmek, 

 Kan bağışçısı seçimi için doldurulması gerekli 'Kan Bağışçısı Bilgilendirme ve Sorgu Formunun bağışçılar tarafından doldurulmasını sağlamak, kan bağışçısı adaylarına kan bağışlanabilecek ve 

bağışlanamayacak durumlar hakkında ve kan yolu ile bulaşan hastalıklar ile ilgili bilgi vermek, 

 Kan bağışı ile ilgili her aşamada (kan bağışçısının bilgilendirilmesi,seçimi,muayenesi,flebotomi işlemi,kan bağışçısı reaksiyonlarına karşı gerekli önlemlerin alınması,reaksiyon oluştuğu takdirde 

gerekli tıbbi girişimin yapılması, acil müdahaleye ilişkin tıbbi araç ve malzemenin hazır bulundurulmasının sağlanması) gerçekleştirilen her türlü işlemin en uygun tıbbi şartlarda gerçekleştirilmesini 

sağlamak, 

 Gerektiğinde, reaktif test sonuçlarının kan bağışçılarına bildirilmesinde psikolojik danışmanlık yapmak, 

 Merkezde nöbet hizmetlerine girmek, kan alma faaliyetlerine nezaret etmek, kan alma yerinin genel düzeninin kan bankacılığı uygulamaları gereklerine uygun hale getirilmesini sağlamak, 

 Nöbet süresi boyunca donasyon birimine amirlik yapmak, 

 Kan merkezlerinde, en kıdemli doktor(fiili hizmet), gerekli durumlarda Disiplin Kurulu ve İdari Komite'de yer alır. 

 Bağlı olduğu müdür tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapmak. 

Aranan Nitelikler 

 Tıp Fakültesi Mezunu, 

 Tercihen en az literatürü izleyecek düzeyde İngilizce bilen, 

 Bilgi işletim sistemi ve Office uygulamalarına hakim, 

 Tercihen ehliyet sahibi olan ve aktif araç kullanabilen, 

 İşlerini yapmaya engel olacak bir sağlık sorunu olmayan, 

 Tercihen kan bankacılığı ve transfüzyon alanında deneyim sahibi, 

 Seyahat engeli olmayan, 

 Mecburi hizmet yükümlülüğü olmayan, 

 Temsil yeteneği yüksek, 

 Çözümsel ve yönetim becerileri yüksek, 

 İkna kabiliyeti yüksek, 

 Planlamacı, araştırmacı ve zamanı etkin kullanabilen, 

 Takım çalışmasına yatkın, 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olan. 

 

 
Yayın Tarihi : 15.11.2016 

Şehir / Ülke : Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Tokat, Van 

 
Teknik Uzman (IT) 
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Türk Kızılayı 

İlana Başvuru Yap
 

 

 

 

Sektör 

: Sivil Toplum Kuruluşu 

Pozisyon 

: Teknik Uzman (IT) 

 
İş Tanımı 

Program ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere 'Teknik Uzman (IT)' arayışımız bulunmaktadır. 

 Çalıştığı birimde yaşanabilecek teknoloji temelli problemler için bir çizelge oluşturup bu çizelgede sayılan 

hususları periyodik olarak gözlemlemek;  

 Teknoloji tabanlı sorunlar için odak kişisi olmak ve çıkan problemleri sistemli ve hızlı şekilde çözebilmek;  

 Kurumda kullanılan teknolojik cihazların (bilgisayarlar, yazıcılar, çağrı merkezi teknik ekipmanı, tabletler… 

vb.) sürekli ve en kaliteli şekilde çalışıyor olmasını sağlamak; bu konuda yaşanabilecek sorunları raporlamak 

ve gerektiğinde cihazların teknik servis yetkilileri ile birlikte sorunlarını çözmek; 

 Ofis internet bağlantısını kurmak ve kurum çalışanlarının bilgisayarlarını bu ağa sürekli bağlı olduğunu takip 

etmek,  

 Kurum çalışanlarına bilgisayar donanım ve yazılım sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, 

 Kurum çalışanlarının e-posta hesaplarını kurum bilgisayarlarına ve cep telefonlarına tanımlamak ve bununla 

ilgili çıkabilecek sorunlarda odak kişisi olmak,  

 Geliştirilen ve uygulanan programların sorunlarını ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerileri günlük 

raporlamak,  

 Uygulanmakta olan sistemlerin değiştirilmesi durumunda mevcut yapıların – veri tabanlarının taşınması işinde 

aktif rol almak, 

 İstenildiği takdirle mevcut veri tabanlarından çeşitli verilerin filtrelenip raporlanması hususunda kurum 

çalışanlarına (İ&D Takım Lideri, Raporlama Uzmanı... vs.) yardımcı olmak. 

 Gerektiğinde kısa süreli seyahatlere çıkabilmek, 

 Bilgisayar, internet ağı ve teknoloji ve sistem altyapısına dair yönetici tarafından istenecek diğer işlerle 

ilgilenmek, 

 
Aranan Nitelikler 

 En az iki yıllık meslek yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı bölümünden ya da fakültelerin, Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği… vs. bölümlerinden mezun olmak, 

 Bilgisayar yazılımı ve donanımı alanlarında en az 2 yıllık kanıtlanabilir tecrübesi sahibi olmak, 

 En az orta düzeyde İngilizce bilmek,  

 Veri tabanları üzerine deneyim sahibi olmak (tercih sebebidir), 

 Takım çalışmasına yatkın olmak, 

 Operasyonel nedenlerden ötürü esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, 

 Sonuç odaklı, eş zamanlı iş yürütme becerisine sahip, 

 Ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilen, 

 Ofis teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen, 

 MS Office programlarını kullanabilen (özellikle Excel), 

 Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerliği en az 2 yıl tecilli olan, 

 
Yayın Tarihi : 15.11.2016 

Şehir / Ülke : Gaziantep 
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