İş İlanı
EMEA BÖLGESİNDEN SORUMLU HİZMET PROJE ŞEFİ
CTP Environnement, teknik endüstriyel temizlik (termik eşanjörlerin kimyasal işlemleri), katı atık ve su arıtma alanlarında (mobil ünite
kurulumu ve işletimi) uzman bir Fransız firmadır. Toplam 130 çalışan, Fransa’da 6 ofis, dünyada 6 iştirak ile (Singapur, Portekiz, ABD,
Brezilya, Birleşik Krallık ve Kanada), rafineri, petrokimya, enerji ve yakım sektörlerinde uluslararası referanslara sahiptir.
Şirketin uluslararası büyümesi kapsamında, Türkiye’de çalışacak bir İhracat Proje şefi aranmaktadır.
Eğitim durumu:

• Su arıtma, kimya, proses mühendisliği veya benzer bölümlerden en az 2 yıllık üniversite mezunu
• İleri derecede bilgisayar bilgisi olan
• İleri seviyede İngilizce bilen, ayrıca Fransızca tercih sebebidir
İş deneyimi:
Su arıtma, kimyasal temizlik veya endüstriyel bakım alanlarında proje yönetimi deneyimi tercih sebebidir
Görevler:
İhracat Proje şefi, İhracat müdürünün doğrudan sorumluluğu altında çalışacaktır. Birkaç aylık saha eğitiminden sonra, farklı coğrafi
bölgelerden sorumlu satış temsilcilerine (BDM) ve küçük / orta ölçekli teknik projelerde ana ofise destek verecektir.

• Operasyon yöneticisi ile bağlantılı olarak: sorumlu olduğu projeleri hazırlamak, planlamak ve takip etmek. Şirketin destek araç ve
•
•
•
•
•

kaynaklarını (servis asistanı, teknik uzman ve yazılım) kullanarak, malzemelerin planlanması, işçiliği, tedariki ve kontrolünü sağlamak,
tedarikçi ve taşeronları yönetmek.
Teknik teklifler hazırlamak ve yerel ekiplerle ilgili işleri takip etmek
Teknik teklifleri hazırlamak için saha ziyaretleri gerçekleştirmek ve bilgi toplamak
Projelerin şirketin QSSE standartlarına uygunluğundan emin olmak (ISO / OHSAS)
Bağlı olduğu üst yöneticiye proje hakkında bilgi vermek (raporlama, ilerleme, finansal yönetim)
Sorumlu olduğu müşteriler ile ticari ilişkiler geliştirmek

Yetenekler:

•
•
•
•

Teknik deneyim ve donanıma sahip
Titiz ve özenli çalışan
İletişim becerisi yüksek
Ekip çalışmasına yatkın

Diğer:

• Görev yeri Türkiye’dir (tercihen İzmir’de ikamet eden adaylar, İstanbul’da olabilir)
• Türkiye, Azerbaycan, Körfez ve Avrupa ülkelerine sıkça seyahat edilecektir
Maaş ve avantajlar:
Maaş dışında ayrıca seyahat paketi, saha primi, telefon ve laptop bilgisayar.

DIKKAT: İngilizce şarttır, Fransızca tercih sebebidir.

İLGİLENEN ADAYLARIN İNGİLİZCE VEYA FRANSIZCA ÖZGEÇMİŞLERİNİ VE ÖN YAZI (KAPAK MEKTUBU) ADVCTP201901 REFERANSIYLA
PROJET@ADVANTİS.COM.TR ADRESİNE GÖNDERMELERİ RİCA OLUNUR.

