
 
  

  

  

  

ELVA, Endüstriyel Kazalardan Korunma Çözümleri konularında uzmanlaşmış genç ve dinamik bir şirkettir. 

Kimya, petrokimya, enerji, ağaç, kâğıt, ilaç gibi özel ve zorlu proses endüstrileri alanlarına odaklanıyoruz. 

 

Müşteriler ELVA’yı seçiyor çünkü biz:  

▪ Kalite: 

Ürünlerimizde ve hizmetlerimizde en iyi kaliteyi sunuyoruz. 

▪ Hizmet: 

Kazancımız müşterilerimizden gelir. Elva’da herkes bunun farkındadır ve tek bir ortak hedef için çaba 

gösterir; müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek.  

▪ Profesyonellik: 

Söz verdiğimizi yaparız ve yapabileceklerimiz için söz veririz. 

▪ Esneklik: 

Standart teklifimizde olmasa dahi müşterilerimiz için en uygun çözümü bulmak adına şartları her zaman bir 

adım öteye taşırız. 

  

Aşağıdaki değerlerin çok canlı olduğu keyifli bir ortam sunuyoruz: 

  

▪ Saygı & güven:   

Tüm meslektaşlarımızın birbirlerine, müşterilere ve eko sistemimizdeki diğer tüm ortaklara saygı duymasını 

bekliyoruz. 

▪ İş birliği & ekip ruhu:  

Hepimiz aynı hedef üzerinde çalışıyor, hizmet ve kalite sunuyoruz. Bu, tüm insanların bunu başarmak için 

birbirlerini desteklemesi gerektiği anlamına gelir. 

▪ Yenilikçi anlayış:  

En son teknolojileri ürün ve çözümlerimize entegre ediyor, üniversitelerle inovasyon projelerine katılıyoruz. 

▪ Hesaplanmış risk:  

Fail fast, fail cheap.   

▪ Hırs:  

Sadece en iyi yeterince iyidir. 

▪ Esneklik ve aile arasında denge:  

Çalışanlarımızdan en iyilerini vermelerini bekliyoruz ve süreçler sıkıştığında onlardan esneklik bekliyoruz. 

Öte yandan, çalışanlarımızın da ailelerine karşı sorumlulukları olduğunun farkındayız ve bunu çok 

önemsiyoruz. 

  

  

  

Yukarıdaki değerler kişiliğinize uyuyorsa lütfen devam ediniz... 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı  
  
  

Özet İş Tanımı:  

Pozisyon: Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı 
Raporlama: Genel Müdür 
Lokasyon: İstanbul Anadolu 

Çalışma Şekli: Yarı Zamanlı 

 
Temel Göre ve Sorumluluklar:  

▪ Sosyal medya platformlarını reklam açısından değerlendirerek reklamları yönetecek 
▪ Sosyal medya içeriklerini hazırlayacak ve belirlenen aylık plan dahilinde yayına alacak 
▪ Sosyal mecralar üzerinden yapılacak tanıtım faaliyetlerini organize edecek 
▪ Sosyal medya sponsorlu reklamları yöneterek raporlanmasını sunacak 
▪ Google Analytics ve sitelerin trafik takibini yapacak 
▪ Google Ads reklam hesaplarını yönetecek 
▪ Mailchimp platformunda tecrübeli ve e-posta pazarlama süreçlerini yönetecek 
▪ Stratejiler geliştirme ve markanın daha fazla kitleye ulaşarak tercih edilebilirliğini arttıracak 
 

Aranan Nitelikler:  

▪ Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan 3 ya da 4. sınıf öğrenciler, stajyerler ya da part time çalışmak 
isteyen mezunlar 

▪ SEM, mobil pazarlama ve SEO konusunda tecrübeli 
▪ Dijital dünyadaki trendleri ve yenilikleri takip eden, dinamik ve kendini geliştirici etkinliklere katılan 
▪ Türkçe dil bilgisi ve imla kurallarına hakim 
▪ İngilizce bilen 
▪ İş disiplini yüksek, iletişim becerileri gelişmiş, ilgili, dinamik, organizasyon kabiliyeti yüksek 
▪ MS Office programlarına hakim 
▪ Tercihen Adobe grubu programlarına hakim (Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, vs.) 
  

 

 

İlgileniyor musunuz? İletişim:   

kariyer@elva.com.tr 

+90 216 364 35 82  

www.elva.com.tr – Meclis Mh. Derviş Sk. No:38/1 – 34785 Sancaktepe İstanbul / Türkiye 

http://www.elva.com/
http://www.araani.com/

