
 
  

  

  

  

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

Kimya, petrokimya, enerji, ağaç, kâğıt, ilaç vb. özel ve zorlu proses endüstrileri alanlarına odaklanıyor ve 

müşterilerimize en uygun çözümleri sunuyoruz. 

 

Müşteriler ELVA’yı seçiyor çünkü biz:  

▪ Kalite: 

Ürünlerimizde ve hizmetlerimizde en iyi kaliteyi sunmak için çalışıyoruz. 

▪ Hizmet: 

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

gösterir; müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek ve sorunlarını çözmek! 

▪ 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, en yeni teknolojileri takip ediyoruz. 

▪ Hırs:  

Sadece en iyi yeterince iyidir. 

▪ Esneklik ve aile arasında denge:  

Çalışanlarımızdan elinden gelenin en iyisini 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... 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

Proje Yöneticisi 
  
  

Özet İş Tanımı:  

Pozisyon: Proje Yöneticisi 
Bölüm: Proje 

Raporlama: Teknik Müdür 
Lokasyon: İstanbul Anadolu 

Çalışma Şekli: Tam Zamanlı 

 
Temel Görev ve Sorumluluklar:  

▪ Proje ve saha uygulama koordinasyonu 
▪ Projeler arasında koordinasyonun sağlanması  
▪ Ofis – saha arası organizasyonların sağlanması 
▪ Saha uygulama ekiplerinin yönetimi ve koordinasyonu 
▪ Projelerin sözleşme ve şartnamelere uygunluğunun takip ve kontrolü 
▪ Projeler ile ilgili kurumlar arası ilişkilerin yönetilmesi 
▪ Tasarım ve proje çalışmalarının ilgili birimlerle koordinasyonu 
▪ Proje maliyet kontrollerinin yapılması 
▪ Projeler ile ilgili lojistik ve tedarik hizmetlerinin takip ve kontrolü 
▪ Proje iş programının hazırlanması ve bu programa göre takip edilerek kapatılması 
 

 

Aranan Nitelikler:  

▪ Üniversitelerin Makine Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun 
▪ Mekanik tesisat, proje mühendisliği ve teknik ofis mühendisliği alanlarında tecrübeli 
▪ Yangın korunum sistemleri konusunda bilgi sahibi 
▪ AutoCAD, OmniCADD, SprinkCAD vb. teknik yazılımları kullanabilen 
▪ Proje ve ekip yönetimi yapabilecek 
▪ Şehir dışı seyahat ve kısa süreli konaklama engeli olmayan 
▪ B Sınıfı Sürücü ehliyetine sahip ve aktif araç kullanabilen 
▪ Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış 
▪ Konusunda tecrübeli 
▪ İyi derecede İngilizce bilen 
▪ MS Office uygulamalarına hakim  
▪ İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden 
▪ Takım çalışmasına yatkın, iletişime açık ve planlama organizasyon yetkinliğine sahip dinamik 
 
niteliklerine sahip takım arkadaşları arıyoruz… 
 

  

 

 

İlgileniyor musunuz? İletişim:   

kariyer@elva.com.tr 

+90 216 364 35 82  

www.elva.com.tr – Şerifali Mh. Hattat Sk. No:14/2 – 34775 Ümraniye İstanbul / Türkiye 

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

