
SATIŞ VE UYGULAMA MÜHENDİSİ
35 yılı aşkın süredir “Akustik ve Titreşim” konularında faaliyet gösteren Pro-Plan firması olarak, İstanbul Avrupa 
yakasında bulunan mühendislik departmanımız için yeni çalışma arkadaşımızı aramaktayız.

Başta Hottinger, Brüel & Kjær  - HBK (Danimarka) olmak üzere endüstriyel akustik ve titreşim ölçüm ekipmanları 
üreten çeşitli firmaların Türkiye temsilciliğini yürütüyoruz. Orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının çözüm ortağı 
olarak; anahtar teslim sistem tasarım ve kurulumları, ses ve titreşim ölçüm cihazlarının satışı ve ölçüm hizmeti 
faaliyetlerini yürütüyoruz. Tüm kurulum, devreye alma, eğitim, teknik destek süreçlerini yurtdışından destek almaksızın 
yürütebilecek bilgi birikimine sahip olarak, çalıştığımız alanlarda ülkemizde öncü olma özelliğine sahibiz.

Genel Nitelikler:
• Üniversitelerin Makina, Elektrik-Elektronik, İmalat, Havacılık, Otomotiv vb. mühendislik bölümlerinden en az lisans 
derecesi ile mezun
• “Akustik ve titreşim” konusuna ve ölçüm cihazları ile ilgili güncel teknolojilere ilgi duyan ve bu yönde kendini 
geliştirmeye açık
• Sosyal iletişimi güçlü, sürekli gelişime açık, girişken ve sonuç odaklı
• Şirket kültürümüzü benimseyerek firmamızı en iyi şekilde temsil edebilecek
• İstanbul’da ikamet eden, yurt genelindeki projelerimiz ve tanıtım faaliyetlerimiz için şirket arabası ve uçakla 
sıklıkla seyahat edebilecek
• B sınıfı ehliyete ve sürüş deneyimine sahip
• Bizimle birlikte uzun soluklu çalışmaya hazır
• Tercihen 2-3 yıl endüstriyel ölçüm cihazları konularında çalışmış, uygulama ve satış konusunda deneyimli
• Yurtdışında temsilcisi olduğumuz firmalarla diyaloğu etkin olarak sürdürebilecek düzeyde İngilizce bilgisi ve 
pratiğine sahip
• MS Office programlarında yetkin
• Erkek adaylar için, tercihen askerlik görevini tamamlamış

İş Tanımı:
• Şirket içi eğitimler ve saha çalışmalarına katılarak, akustik ve titreşim alanında üst düzey ölçüm cihazları ve 
yazılımların satış, kurulum, eğitim ve teknik destek faaliyetlerini yürütmek
• Sanayiden gelen talepler doğrultusunda demo ekipmanlarımızla müşterilere ziyaret gerçekleştirerek ürün 
tanıtımları yapmak, gerekli hallerde ölçüm cihazlarımızla uygulama yapmak
• Ürün ve proje teklifi hazırlamak, ihale süreçlerini yürütmek
• Satış sonrası cihaz kullanım eğitimlerini gerçekleştirmek ve teknik destek faaliyetlerini yürütmek
• Piyasa araştırması yaparak yeni sanayi kuruluşlarını müşteri portföyümüze kazandırmak
• Saha ziyaretlerinden toplanan bilgilerin kaydını tutmak ve bunları iş arkadaşlarıyla paylaşarak iş geliştirme 
faaliyetlerine destek olmak
• Saha ölçüm hizmetlerini gerçekleştirmek veya bu hizmetlere destek olmak
• Ürün tanıtım ve eğitim semineri vb. organizasyonlarda görev almak
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Giderek popülerleşen ve gelecek vaat eden “Akustik ve Titreşim” 
alanında deneyimli bir ekipten nitelikli eğitimler alarak derinlemesine 
uzmanlaşmak, satış, sistem tasarımı ve proje yönetimi alanlarında 
deneyim kazanmak ve sektörün lideri firmaların en yüksek teknolojilerini 
yakından tanımak bizimle çalışırken iş hayatınıza katabileceğiniz 
kazanımlardır.

İstanbul Avrupa yakasındaki ofisimizde hafta içi Pazartesi-Cuma, 
09:00-18:00 saat aralığında faaliyet göstermekteyiz.

Bu işin sizin için uygun olduğunu düşünüyorsanız özgeçmişinizi, 
firmamıza özel yazılmış bir ön yazı ile info@proplan.com.tr
adresine göndererek başvuru yapabilirsiniz.


