
 
  

  

  

  

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... 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Satış Destek Mühendisi 
  
  

Özet İş Tanımı:  

Pozisyon: Satış Destek Mühendisi 
Bölüm: Satış 

Raporlama: Satış Müdürü 

Lokasyon: İstanbul Anadolu 

Çalışma Şekli: Tam Zamanlı 

 
Temel Görev ve Sorumluluklar:  

▪ Şirket yönetimi ve mühendislik ekibi ile birlikte koordineli olarak çalışmak 
▪ Teknik ve ticari teklifler hazırlamak 
▪ Müşteri taleplerini incelemek ve uygulanabilir bir çözüme dönüştürmek 
▪ Talep dokümanlarından keşif listesi oluşturmak ve gerektiğinde eksikleri müşterilerden talep etmek 
▪ Teklif sürecinin bir parçası olarak maliyetlendirmeyi yapmak 
▪ Teklif süreçlerinde müşteriler için yetkili irtibat kişisi olmak 
▪ İhtiyaç halinde müşteri ile toplantılara katılmak 
▪ Tekliflerin şirketin ticari yönergelerine uygun olmasını sağlamak 
▪ Müşteri tarafındaki karar verici kişiler ile ilişkileri geliştirmek ve sürdürebilmek 
▪ Gelen teklif taleplerini öncelikler listesi halinde yönetmek 
▪ İhtiyaç halinde teklif hazırlayabilmek için saha ziyareti ve saha keşfi yapmak 
▪ Müşteri soru ve taleplerine zamanında ve etkin bir şekilde cevap vermek 
▪ Dış satış yöneticilerimize satış desteği sunmak 
▪ Maliyetler, fiyat listeleri, tedarikçi veritabanlarının bakım ve geliştirilmesi için mühendislik ekibi ile birlikte 

çalışmak 
▪ Pazarlama bölümüne gerektiği şekilde vaka çalışmaları, basın bültenleri ve pazarlama materyalleri 

üretiminde yardımcı olmak 
▪ CRM ve satış programlarının kullanılması, güncellenmesi ve bakımının yapılması için düzenli teklif takibi 

yapmak. 
▪ Yeni Projelerle ilgili P&ID'leri ve destekleyici bilgileri yorumlamak ve maliyetlendirmek. 
 

Aranan Nitelikler:  

▪ Üniversitelerin mühendislik veya teknik öğretmenlik bölümlerinden mezun 
▪ Teklif hazırlama ve teknik ofis süreçleri konularında deneyimli 
▪ Tercihen yangın korunum sistemleri konusunda bilgi sahibi 
▪ AutoCAD vb. teknik yazılımları kullanabilen  
▪ Detaylara dikkat eden ve diksiyonu düzgün 
▪ Kurulum, montaj ve imalat konularında pratik deneyim sahibi olmak 
▪ Sözleşme hüküm ve koşulları hakkında bilgi sahibi olmak 
▪ Müşteri gereksinimlerine son derece duyarlı ve zamanı etkin kullanabilmek 
▪ Kişilerarası iletişim becerisi yüksek 
▪ İç ve dış tedarik ağı ile etkili iş ilişkileri kurabilmek 
▪ Öğrenmeye ve gelişime istekli 
▪ İyi derecede İngilizce bilen 
▪ MS Office uygulamalarına hakim 
▪ Tercihen Odoo programını kullanabilmek 
▪ İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden 
▪ Takım çalışmasına yatkın, iletişime açık ve planlama organizasyon yetkinliğine sahip olmak 
 
niteliklerine sahip takım arkadaşları arıyoruz… 
 

  

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/

