
SATIŞ VE UYGULAMA MÜHENDİSİ

30 yılı aşkın süredir “Akustik ve Titreşim” konularında faaliyet gösteren Pro-Plan firması olarak mühendislik
departmanımızda birlikte çalışacağımız yeni iş arkadaşımızı aramaktayız.

Makina bakımına yönelik erken uyarıcı titreşim ölçüm / izleme ekipmanları üreten Brüel & Kjær Vibro (Almanya)
ve lazerli hizalama cihazları üreten Fixturlaser (İsveç) firmalarının Türkiye temsilciliğini yürütüyoruz. Firmaların
çözüm ortağı olarak orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarına anahtar teslimi online titreşim izleme sistemleri
kurulumları yapıyor, el tipi seyyar titreşim ölçüm, yerinde balans ve lazerli şaft hizalama cihazları sağlıyoruz. Bunun
yanısıra firmamızda bulunan ölçüm ekipmanlarımız ile sanayiden gelen ölçüm hizmeti taleplerini de karşılıyoruz.
Tüm kurulum, devreye alma, eğitim, teknik destek süreçlerini yurtdışından destek almaksızın yürütebilecek bilgi
birikimine sahip olarak, çalıştığımız alanlarda ülkemizde öncü olma özelliğine sahibiz.

Aradığımız kişi hakkında:

• Makina / Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu, “makina titreşimleri” konusuna ve ölçüm cihazları ile ilgili
güncel teknolojilere ilgi duyan ve bu yönde kendini geliştirmeye açık olan,
• Güçlü sosyal iletişime sahip, sürekli gelişime açık, şirket kültürümüzü benimseyerek müşterilerimizin karşısında
bizi en iyi şekilde temsil edebilecek olan,
• İstanbul’da ikamet eden, yurt çapındaki sanayi kuruluşlarındaki 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 olan,
• Tercihen 2-3 yıl endüstriyel ölçüm cihazları / otomasyon konularında çalışmış, uygulama ve satış konusunda
deneyimli,
• Yurtdışında temsilcisi olduğumuz firmalarla diyaloğu etkin olarak sürdürebilecek düzeyde İngilizce bilgisi ve
pratiğine sahip,
• Office programlarında yetkin ve mekanik parça tasarımları için bilgisayarda üç boyutlu çizim deneyimine
sahip,
• Tercihen askerlik görevini tamamlamış

bir mühendisin ilgili pozisyon için uygun olacağı fikrindeyiz.

İş Tanımı:

• Şirket içi eğitimleri alarak ve saha çalışmalarına katılarak, makina bakımına yönelik titreşim ölçüm ve analiz
çözümleri ürün grubunun satış, saha kurulumu, eğitim ve teknik destek faaliyetlerini yürütmek için gerekli yetkinliğe
sahip olmak.
• Sanayiden gelen talepler doğrultusunda demo ekipmanlarımızla müşterilere ziyaret gerçekleştirerek ürün
tanıtımları yapmak. Gerekli hallerde ölçüm cihazlarımızla müşterinin makinaları üzerinde 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 hizmeti işlerini gerçekleştirmek veya bu hizmetlere
destek olmak.
• Ürün tanıtım ve eğitim semineri organizasyonları düzenlemek.
• Web sitemize ve sosyal medya kanallarına
tanıtım amaçlı teknik içerik oluşturmak.

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